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VAN DE REDACTIE:

Het Bestuur wenst iedereen hele gezellige en mooie kerstdagen. Dat 2016 een
jaar vol gezondheid, geluk en voorspoed mag worden!
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MEDEDELINGEN:
a. bedankjes
b. familieberichten
Ons bereikte het droeve bericht dat Japie, Geert Jaap Gilles van Mesdag, op
23 oktober jl. is overleden. Wij wensen Ellen, Rob, Nicky, Jan Bart en
Rozemarijn veel sterkte met het verlies van zo’n bijzondere man.
Onder overweldigende belangstelling werd er op 31 oktober afscheid van Jaap
genomen.
c. Overige
Het CERD vierde op 3 november haar 10-jarig bestaan in Kamp NatzweilerStruthof. Lees meer hierover op de website van de Fransen: www.struthof.fr.
Op een bijeenkomst in Amersfoort met 250 vertegenwoordigers van lokale
comités Herdenken en Vieren hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) de digitale expositie
Nederlandse krijgsgevangenen 1940/1945 gepresenteerd. Nooit eerder
publiek gemaakte beelden en tekeningen van onder andere oudkrijgsgevangene Frits Henderickx zijn te zien op
http://tweedewereldoorlog.nl/krijgsgevangenen/.
Nationaal Monument Kamp Vught vraagt aandacht voor het boek:
‘Dansen om te overleven’ van de Amerikaanse journalist Steven Rosenfeld.
Het boek belicht voor het eerste de oorlogsjaren van de bekende Joodse
bokser en scheidsrechter Ben Bril, die met zijn gezin gevangen werd
gehouden in de kampen Vught, Westerbork en Bergen-Belsen.
ISBN 978 90 5936 619 0 | € 22,95 www.cossee.com
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS
18-05-1922

Skippy
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06-12-1922
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IN MEMORIAM JAAP VAN MESDAG
Japie	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Geert	
  Jaap	
  Gilles	
  van	
  Mesdag	
  
Op 23 oktober jl overleed Jaap, beter bekend als Japie na een lang en
bewogen leven.
Jaap werd in Fribourg, Zwitserland, geboren. Het gezin verhuisde na enkele
maanden naar Nederland waar Jaap zijn jeugd door bracht.
Samen met Ernst Sillem deed hij eindexamen aan het Baarnsch Lyceum. Zij
besloten dat er wat gedaan moest worden tegen de bezetter. Zo stalen zij
munitie van een nabij gelegen depot. Zij verstopten dit en Jaap was de
geschikte persoon – hij was klein – om dit later weer verder te vervoeren.
Met Ernst smeedden hij een plan naar Engeland te vertrekken. Zo geschiedde
op 31 augustus 1941 en vertrokken uit Goeree met een opvouwbare kano. Zij
peddelden door de branding voor de motor aan kon. Helaas werd het weer
slechter, de wind draaide en de kano begon vol te lopen. Jaap had zijn
onafscheidelijke trompet bij zich. Op een gegeven moment doemde er een
zwarte wand op en blies hij SOS. Zo werden zij gered, nou ja gered. Ja zij
verdronken niet maar een lijdensweg begon toen wel. In Rotterdam werden zij
opgesloten aan de Heemraadssingel in Einzelhaft. Via Amersfoort en Vught
belandden zij in Natzweiler in de geannexeerde Elzas. Jaap werkte in de
vliegtuighallen waar hij de goede van de slechte onderdelen moest scheiden.
Bij de evacuatie van het kamp bleef Jaap met enkele anderen achter. Hij wist
niet waarom, maar erg vond hij dat niet. Immers, er was voedsel in overvloed.
Uiteindelijk belandde ook hij in Dachau. Bij de bevrijding op 29 april 1945 trad
hij toe tot de MP en moest het Jourhaus mee bewaken. De repatriëring liet op
zich wachten. Zo namen verschillende oud-gevangenen het heft in eigen
hand. Jaap vertrok met de Bus van Dachau naar Nederland. Terug in
Nederland nam Jaap zijn studie geneeskunde in Utrecht weer op. Begrijpen
wat hij las was moeilijk en zo besloot hij met deze studie te stoppen. Jaap ging
in zaken naar Amerika, deed later een studie aan Harvard en werkte daarna
nog vele jaren overzee. Inmiddels was een passie geboren, een passie voor
oude vliegtuigen. Het begon in Frankrijk met een weddenschap…
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Jaap kocht een molen in Nederhorst den berg en knapte deze zelf helemaal
op. Hij trouwde met Ellen, maakte als eerste Nederlander een transAtlantische vlucht in een éénmotorig vliegtuigje. Het hele interieur was eruit
gesloopt zodat hij meer brandstof mee kon nemen, een vliegend gevaar was
hij dus.
Als 70-jarige maakte Jaap samen met Ernst nog eens de oversteek. Ook dit
keer ging het mis maar nu vlak voor de Engelse kust. Zij sloegen om en weden
gered door hun eigen volgboten.
Later maakte Jaap nog vele vluchten, o.a. naar Ernst in Marokko. Daar landde
hij op de landingsstrip achter het huis van Ernst. Ook had hij eens pech en
maakte een noodlanding in een weiland, met heel hoog gras wat zijn snelheid
remde, in Frankrijk. Never a dull moment!
Daarnaast was Jaap altijd aanwezig bij diverse herdenkingen. Voor hem was
dit heel belangrijk. Ook zei hij eens dat het een voorrecht was s’ochtends als
vrij man de trap af kon lopen, vrij zijn mening in een vrij land te kunnen
verkondigen!
Wij zullen hem missen die kleine stille maar o, zo aanwezige man!
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Toespraak Herdenking Natzweiler 2015
door Ernst-Jan Sillem, kleinzoon van Ernst Sillem
Voor deze toespraak over de relatie tussen het kamp Natzweiler, de gevangen
en de kleinkinderen heb ik gekeken naar de relatie die ik met mijn opa heb.
De relatie die ik met mijn opa heb is en was geen gewone relatie. Mijn opa
woont namelijk in Frankrijk, in een groot huis met zwembad. Wij gingen hier
een keer per jaar heen op vakantie.
Dit was natuurlijk een mooi verhaal bij mijn vriendjes. Een groot huis met
ontelbaar veel verborgen hoekjes en geheimen.
Mijn opa had natuurlijk nog veel meer mooie verhalen. Terloops werd verteld
over een sinaasappel plantage in Marokko, een konijnenfokkerij in de Ardèche,
jagen op everzwijnen en vliegen over de plantage.
En dan was er nog het verhaal over de oorlog. Avontuurlijke verhalen als de
leuzen in het Baarnsch Lyceum, die hier in het museum te zien zijn. De tijd in
de concentratiekampen. En als klap op de vuurpijl de kanotocht naar Engeland
met Jaap van Mesdag.
Maar in de afgelopen jaren heb ik ook het kamp hier bezocht tijdens een
regenachtige dag van een fietsweekend. En ik heb de boeken gelezen van
Floris Bakels en de biografie van Pim Boelaard, hier ongetwijfeld bekend.
Daarin lees je over ellende. En juiste als je hier bent als het regent en mistig is
realiseer je je hoe hard het hier kan zijn.
Ik vroeg waar die tegenstelling vandaan komt. Mijn opa die met een zeker lol
kon vertellen over zijn avonturen hier, terwijl hij toch veel ellende heeft moeten
meemaken.
Als ik dan bij een herdenking als deze ben, dan vraag ik mij vaak af, ‘wat leer
je hiervan?’ en ‘Hoe zou je het zelf doen?’.
En ik wil hier geen grote antwoorden op geven in het licht van de vluchtelingen
die naar Europa komen, oorlogen die maar door blijven gaan en andere
ellende die plaats blijft vinden. Ik probeer te zoeken in dingen die je zelf kan
doen, dicht bij jezelf staan.
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Dus om een antwoord te kunnen geven op de vraag waar de tegenstelling
tussen de verhalen van mijn opa en de ellende vandaan komt heb ik drie
antwoorden of lessen gevonden.
Ten eerste: Als je in een donkere nacht vertrekt naar Engeland in een kano
moet je je trompet niet vergeten! Ik gebruik dit als een metafoor om aan te
geven dat je het niet moet laten gebeuren. het begint bij jezelf. Als je wat tegen
de Duitsers wil doen, sluit je dan aan bij de Marine. En als dat niet lukt houd je
rug dan recht in het kamp. Maak je eigen keuzes als je onrecht ziet gebeuren
en blijf geloven in je principes. Het begint bij jezelf!
De tweede les baseer ik op een verhaal dat mijn opa ooit op papier heeft gezet
en wat ik een paar jaar geleden bij een Dachau herdenking in Amsterdam heb
voorgedragen: ‘De klompen van de Generaal’. Voor diegene die dit verhaal
niet kennen: Nadat alle gevangen hadden gedoucht was Ernst op zoek naar
zijn klompen. Hij kon deze zo snel niet vinden en dacht ‘hé, dat is een mooi
paar klompen’. Deze bleken echter van de Generaal te zijn, die hier natuurlijk
niet blij mee was. Grandpère bleef ze echter dragen. Al snel kwam, als ik het
mij goed herinner, Pim Boelaard naar Ernst toe om hem er toe te zetten ze
weer terug te geven. Het was belangrijker om een goede relatie met deze man
te hebben, dan een paar klompen te hebben.
Dit verhaal geeft voor mij aan dat het altijd belangrijk is om je vrienden en
familie te koesteren. Blijf praten met de mensen om je heen. In goede tijden
maar juist ook in slechte tijden. Je ziet het ook aan deze herdenking, waar je
een krachtige band ziet tussen de oud gevangen, maar ook de families van
deze mensen, die veel steun aan elkaar hebben.
En als laatste: Gebruik slechts een klein spiegeltje om naar het verleden te
kijken. Want met een klein spiegeltje blijft je blik naar voren gericht, daar waar
het gebeurd. Je kijkt af en toe terug op een belangrijke tijd, maar daarna beslis
je waar je leven dan naar toe gaat. Naar Marokko voor een plantage of juist
weer naar Frankrijk.
Dank.
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Van Natzweiler-Struthof tot Pat O’Leary via Palmyre
Door Michel Mandl
De context
“Ever heard of Natzweiler?”. Dat was niet mijn geval tot op het ogenblik dat onze Nederlandse
buurvrouw in Leefdaal ons enkele jaren geleden vertelde dat zij ieder jaar een herdenkingsceremonie
organiseert voor de overlevenden van het concentratiekamp Natzweiler in de Elzas.
Dit sprak ons natuurlijk aan, maar slechts druppelsgewijze vernemen we dat Dirk de Loos haar vader
en Nederlandse weerstander van het eerste uur daar bijna een jaar heeft verbleven alvorens
overgebracht te worden naar Dachau wanneer de Geallieerde troepen naderen. Hij overleeft deze
buitengewone onmenselijke internering en wordt vanaf 1964 de voorzitter van de Nederlandse
vriendenkring van oud-gevangenen van Natzweiler, waarvan hij medestichter is. Bij zijn dood in
1990 nemen anderende fakkel over en sinds enkele jaren is onze buurvrouw Marjolijn de spil van de
vriendenkring.

In 1960 wordt een nationaal necropool opgericht op de kampsite en het Nationaal Gedenkteken van
de Deportatie wordt door Generaal De Gaulle ingewijd. Met zijn 52.000 gevangenen van 31
verschillende nationaliteiten, zijn 22.000 gevangenen overleden tijdens de deportatie of
dodenmarsen, wordt de site van het kamp Natzweiler een belangrijk centrum in het nationale Franse
geheugen.
In april 1985 brengt President Mitterrand er een bezoek en in 2005 wordt het Europees Centrum van
de gedeporteerde Weerstander daar ingewijd door President Jacques Chirac. Het herdenkingsmuseum
is gebouwd op een kelder van gewapend beton van 120m lengte en is symbool geworden van de
onderdrukking en uitputting van de gedeporteerden als gevolg van de dwangarbeid en slagen. Sinds
2011 is de site als historisch monument geklasseerd.
Vorig jaar naar aanleiding van de herdenking ter gelegenheid van de 70ste verjaardag einde kampen
en van het grootste concentratiekamp op Franse bodem in 2014 vereert President Hollande de
herdenkingsceremonie met zijn aanwezigheid.
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De Necropool boven op het kamp.
Natzweiler-Struthof 2015
Toen ik vernam dat onze buren van plan waren om binnenkort terug te keren naar Nederland had ik
mijn verlangen geuit om aan de traditioneel in september door en voor de enkele Nederlandse
overlevenden en hun familie georganiseerde ceremonie te mogen deelnemen. Drie van de vier nog
overlevenden waren aanwezig: Ernst Sillem (92), de verenigingsvoorzitter Jaap van Mesdag (93) en
Jan “Skippy” de Vaal (93). Uiteraard buitengewone persoonlijkheden…We komen hierop terug.

Van rechts naar links, Ernst Sillem, Mr Berger (Luxemburgse vertegenwoordiger), Jaap van
Mesdag, Skippy de Vaal en zijn zoon.
Een vijftiental familieleden hadden de verplaatsing gemaakt naar deze plaats van een bijzondere
schoonheid waarvan men echter snel bewust wordt dat deze voor de tienduizenden gedetineerden een
echte lijdensweg was. Veertig procent van de hierna vermelde gevangenen hebben nooit de vrijheid
terugzien.
Het kamp met zijn vele bijgebouwen, de “Kommando’s”, bestond uit een meerderheid van Polen
(13.600), Russen (7.586), Fransen (6.781), Hongaren (4.403), Duitsers (3.703), maar ook uit
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Nederlanders (676), Belgen (387) en proportioneel talrijk, Luxemburgers (416).

Vanuit het kamp ontwaart men de Sint-Odiel berg met in het centrum van de foto het sanatorium Schirmeck,
het enige visuele contact met de buitenwereld preciseert Ernst……

De kampplaats werd initieel gekozen omwille van de nabijheid roze granietgroeven van de Vogezen
waarvan de stenen gebruikt zullen worden voor de megalomane bouwwerken van de nazileiders,
meer bepaald voor de enorme faraonische constructies in Neurenberg en Berlijn van de Rijksarchitect
Albert Speer1. De roze granietsteen is broos, fijngemalen en met lijm gemengd kunnen hiermee de
meest gewaagde architecturale projecten gerealiseerd worden.
Voor de Eerste wereldoorlog was Natzweiler-Struthof ondermeer een vakantieoord voor de Duitse
bourgeoisie. Al voor de oorlog had kolonel ingenieur en geoloog Blumberg, lid van de Deutsche Erd
und Steinwerke (DEST) een SS mijnbedrijf opgericht door Himmler in 1938, in de winter van
1939/40 de site ontdekt.

Op de achtergrond, het hotel van Struthof waarvan een bijgebouw omgevormd zal worden als gaskamer.

Het kamp is in de eerste plaats bedoeld voor politiek gedeporteerden uit de Europese
weerstandgroepen…… in zeer brede zin zoals we straks zullen zien. De mannen worden ingezet voor
uitputtende werken in de groeven. Later zal hun werkkracht georiënteerd worden naar de
wapenindustrie. Duizenden gevangenen zullen verplicht worden om ten voordele van de economie III
1

	
  Verklaring	
  van	
  Albert	
  Speer	
  betreffende	
  deze	
  projecten	
  “I	
  was	
  perfectly	
  aware	
  that	
  (Hitler)	
  sought	
  world	
  domination….	
  
At	
   that	
   time	
   (1939)	
   I	
   asked	
   noting	
   better.	
   That	
   was	
   the	
   whole	
   point	
   of	
   my	
   buildings.	
   They	
   would	
   have	
   looked	
   grotesque	
  
if	
  Hitler	
  had	
  sat	
  still	
  in	
  Germany.	
  All	
  I	
  wanted	
  was	
  for	
  this	
  great	
  man	
  te	
  dominate	
  the	
  globe.	
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de Rijk te werken.

De steengroeven.

De Rijkskanselarij.

Nu liggen deze stenen nonchalant langs de
wegen…

De Zeppelin tribune te Nuremberg.

De avond van mijn aankomst bij het diner dat om 6 uur werd genomen teneinde nog naar de site van
het kamp te kunnen gaan voor de fakkelwake, bevond ik mij onmiddellijk onder bekenden. Links van
mij zat de Adjunct-Militaire Attaché op post in Parijs, een Overste helikopterpiloot van de
Nederlandse Marine, die mij vertelde dat zijn vader in 1964 vlieginstructeur was geweest in Brustem.
In datzelfde jaar was ik er leerling piloot en ik herinner nog zeer goed zijn vader, Jan Poortman, een
indrukwekkende piloot van de Koninklijke Marine. De wereld is klein.
Tegenover mij een koppel waarvan de vrouw haar vader verloren heeft hier in Natzweiler. Hij was
gerangschikt onder “Nacht und Nebel” 2 (NN) en was bijgevolg verdwenen zonder enig spoor na te
laten. Slechts twee jaar na de oorlog verneemt de familie het overlijden in Natzweiler van echtgenoot
en vader. Ook haar man heeft een speciaal traject doorlopen. Gedurende meerdere jaren was hij als
klein ventje gevangene in een Japans kamp in Nederlands Indië. Deze kampen moesten niet
onderdoen voor de K-L (Konzentrations-Lager) van de nazi’s. Ik vroeg hem of hij ooit over deze
ongelooflijke periode uit zijn leven heeft kunnen vertellen. Hij antwoorde dat hij op dat ogenblik te
jong was om zich de omstandigheden nog te kunnen herinneren maar dat zijn zuster (toen 11 jaar)
2

	
  “Nacht	
  und	
  Nebel”	
  (NN):	
  Nazi-‐decreet	
  van	
  7	
  december	
  1941:	
  “de	
  personen	
  die	
  een	
  gevaar	
  voor	
  het	
  Reich	
  betekenen	
  
moeten	
  wanneer	
  eens	
  aangehouden	
  overgebracht	
  worden	
  naar	
  Duitsland	
  (de	
  Elzas	
  maakte	
  sinds	
  zijn	
  annexatie	
  volledig	
  
deel	
  uit	
  van	
  Duitsland)	
  om	
  er	
  uiteindelijk	
  in	
  het	
  absolute	
  geheim	
  te	
  verdwijnen.	
  Het	
  is	
  duidelijk	
  dat	
  de	
  beulen	
  over	
  leven	
  
en	
  dood	
  van	
  de	
  gevangenen	
  beschikten.	
  Hun	
  terechtstelling	
  was	
  slechts	
  een	
  kwestie	
  van	
  tijd.	
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hierover een boek heeft geschreven.

De Japanse kampen in Nederlands Indië. Tal van kinderen delen het leven van hun ouders.
De overlevenden
Rechts van mij heb ik het geluk en de eer om naast Jaap van Mesdag te zitten, een van de nog vier
overlevenden van het kamp.
Op internet kan men lezen: “Nederlandse gedeporteerde die door de Duitse politie werd
aangehouden toen hij per kano het Verenigd-Koninkrijk probeerde te bereiken. Hij krijgt het statuut
NN en wordt in het kamp Amersfoort geïnterneerd, daarna in Vught. In juni 1943 wordt hij naar het
kamp Natzweiler-Struthof in de Elzas gedeporteerd. Hier werkte hij in het groeve-Kommando, nadien
in de demontage en reiniging van vliegtuigmotoren. Nadien wordt hij overgebracht naar Dachau tot
aan de bevrijding van de kampen in 1945”.
Onze buurman Hans, de echtgenoot van Marjolijn, had mij reeds over deze persoon gesproken.
Na de oorlog heeft Jaap de luchtvaart als hobby evenals de middelen om het te beoefenen. Hij wordt
niet zomaar burgerpiloot… oordeel zelf. Als jonge piloot maakt hij alleen de oversteek van de
Atlantische Oceaan aan boord van een eenmotorige Mooney.
Inn 1974 richt Jaap in Lelystad een centrum op voor de restauratie van oude toestellen. Hij is de
oprichter van de Vereniging “De vroege vogels/The Early Birds”, vereniging goed gekend bij de
Belgische piloten door haar regelmatige deelname aan Fly In’s en andere samenkomsten van oude
vliegtuigen in Europa. Zo was Jaap dikwijls aanwezig met zijn toestellen in Deurne en Kiewit.

Lelystad vliegveld, een must voor elke luchtvaart fan.
Het internet vermeldt nog dat Jaap in 2008 de onderscheiding “Ridder in de Orde Oranje
Nassau” heeft ontvangen, dat hij in juni 2015, 93 jaar oud, de presidentsfakkel van de
vereniging heeft doorgegeven ……en als erevoorzitter werd aangesteld. Jammer genoeg
vermindert zijn gezondheid de laatste maanden en moet hij zich met een rolstoel
verplaatsen.
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Jaap van Mesdag in Deurne in 2005. Rechts, bij het opstarten van één van zijn toestellen.
Wat ik niet wist is dat Jaap en de actuele voorzitter van de “Vereniging oud-gevangenen Natzweiler”
Ernst Sillem elkaar sinds hun middelbare schooltijd kennen. Zij hebben al hun studies samen gedaan
en samen het plan opgevat om per opblaasbare kano naar Engeland te vluchten.

« Aux héros et martyrs de la déportation. La France reconnaissante. »
Jaap van Mesdag draagt de eerste fakkel..
Na de fakkelwake die me toelaat een eerste keer het kamp Natzweiler-Struthof te ontdekken, vertelt
Ernst (iedereen spreekt elkaar aan bij de voornaam) in eigen persoon mij hun ontsnappingspoging. In
de nacht van 31 augustus 1942 leggen de twee handlangers hun frêle vaartuig in zee. Ze hebben
besloten om naar Engeland te gaan teneinde de overweldigers te bevechten. Jaap is een uitstekend
muzikant en heeft de ambitie om in de muziekkapel van de RAF te spelen… Daarom heeft hij zijn
trompet meegenomen. Ernst van zijn kant wil dienstnemen in de Marine. Maar het weer wordt
slechter en hun kano maakt water. Na 5 uren vechten tegen de elementen, uitgeput, beslissen zij om
de aandacht van de Duitse kustwacht te trekken door SOS signalen met de trompet te geven. Met
succes, maar aan land gebracht worden zij onmiddellijk opgesloten. Ernst verduidelijkt in het Frans
daarna in het Nederlands “en fait nous leur devons la vie, mais nous étions loin de nous douter où
15

cela allait nous amener. We dachten dat ze ons deze kwajongensonderneming niet zo zwaar zouden
aanrekenen, dat we zo weer vrij zouden zijn”. Zoals nu gekend hebben de gebeurtenissen echter een
dramatische wending genomen: Amersfoort en Vught in Nederland, Natzweiler van juni 1943 tot
september 1944 en nadien Dachau tot aan de bevrijding door de Amerikanen op 29 april 1945.
Samen nemen Ernst en Jaap in het gezelschap van Skippy de Vaal, de derde overlevende, deel aan de
51ste Nederlandse herdenking van Natzweiler. Ernst neemt nog maar sinds een tiental jaar hieraan
deel. Na de oorlog was hij naar Marokko geëmigreerd waar hij een belangrijke planter werd in
zuidelijk Marokko. Wanneer in de jaren 70 al zijn bezittingen worden aangeslagen vestigt hij zich in
de Périgord waar hij konijnen gaat fokken. Ernst is een zeer sympathiek personage met een grote
levenswijsheid.
Toen we s ’anderendaags voor de officiële plechtigheid naar het kamp waren teruggekeerd
toonde hij mij de appelplaats: daar ben ik Knock Out (K.O.) geslagen. Hij verklaart nader “
op de bewuste dag had ik echt geen goesting om te werken. Gezien de totaal belachelijke
opdrachten had ik mij onder mijn bed verstopt. Jammer genoeg werd ik verraden. De
volgende morgen werd ik voor alle gevangenen door een brutale wachter met een vuistslag
neergeslagen. Terug bij bewustzijn wist ik niet meer wie ik was noch wat ik daar deed.
Beetje bij beetje kwam mijn geheugen terug en de volgende dag was ik terug aan het werk
niettegenstaande mijn hersenschudding. Hierdoor heb ik begrepen om niet meer op te
vallen, om op de achtergrond te blijven. Dat heeft mij veel geholpen… nadien ook in het
leven”.
De officiële plechtigheid.
De dag nadien zijn we samen met de muzikanten en een tiental jonge Nederlandse militairen naar het
kamp teruggekeerd. De plechtigheid wordt door mijn buurvrouw Marjolijn geleid. Ze kwijt zich
perfect van deze taak. Zij voorziet ondermeer de neerlegging van een bloemenkrans door een
BENELUX delegatie. Met Ernst en de Luxemburgse vertegenwoordiger buigen wij ons voor de
Necropool om eer te betuigen aan de talloze gedeporteerden die het leven hebben gelaten in het kamp
Struthof en de bijhorende “Kommando’s” in de omgeving.
Meerdere personen namen het woord. Kolonel Blaquière, de Militaire Attaché, herinnerde aan de
bedoeling van deze herdenking.
Na de beschrijving van de onmenselijke werkomstandigheden voor de gedeporteerden, verwees hij
ook naar het lijden van de families die voor altijd zonder nieuws van hun zoon, vader of familielid
zijn gebleven: “” Loodzwaar werk was het, 12 uur per dag stenen bikken en sjouwen. De sfeer in het
kamp was grimmig; het was wel duidelijk dat het hier om leven of dood ging; iedere misstap of
onhandigheid zou fataal kunnen zijn. Iedere dag waren er doden. Mannen en vrouwen die spoorloos
dienen te verdwijnen. Nacht und Nebel, dat betekent eigenlijk: ze moeten zich in stilte, in het geheim,
in de nacht en in de mist, letterlijk en figuurlijk, eenvoudig kapot werken. Zware lichamelijke arbeid,
tekort aan eten, nauwelijks sanitaire voorzieningen, ijzige koude, mist en regen. Geweld was
toegestaan voor alle SS-ers en de familie zou nooit meer iets horen.
Elk jaar komen we in september bij elkaar, hier in Natzweiler: om onze mensen te herdenken, maar
ook om niet te vergeten dat die lange lijst elke dag nog groeit ook in andere landen. Elk jaar doen we
dat, ook om na te denken: om te beseffen dat we de strijd tegen onrecht, uitbuiting, discriminatie, de
strijd voor vrijheid en vrede nog steeds moeten voeren. Ook nu nog. Daarom zijn we hier, daarom
gedenken we en daarom zijn we stil”.
De Directrice van het “Europees Centrum van de gedeporteerde weerstander”, Mevrouw Frédérique
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Neau-Dufour, maakt ook de link met de actualiteit door de barbaarsheid van de zogenoemde
“Islamitische Staat” in het Midden-Oosten te vergelijken met de wreedheden van de nazi’s en
waarvoor zij “in niets moeten onderdoen voor de nazi-ideologie”. Hieraan toevoegend dat wij niet
onverschillig en passief kunnen blijven voor deze gruwel.
Ik denk dat het inderdaad tijd is dat deze fanatici, die hun visie aan de wereld willen opleggen en
tabula rasa willen maken met het verleden door beschavingscentra uit de Oudheid zoals Palmyre te
vernietigen, een tegenstander ontmoeten in staat om hen te vernietigen. Want zoals de nazi-ideologie,
is de terreur die de zogenoemde “Islamitische Staat” uitoefent op de mensen in de veroverde
gebieden zo schrikwekkend waardoor we de actuele exodus kennen. Zoals toen, zijn de voornaamste
gebruikte wapens: indoctrinatie bij de opvoeding en in het onderwijs, blokkering van pluralistische
informatie en terreur…..
Van enkele bewonderingswaardige Belgen
Om te eindigen zijn we naar de voet van het kamp gegaan bij het gebouw dat werd gebruikt om de
gedetineerden te ontvangen, maar ook… als crematorium. In de holte waar de as werd verstrooid
werd een kleine muur gebouwd waarop herdenkingsplaatjes werden aangebracht met de
verschillende landen die onder de nazi-barbarij geleden hebben. In 1969 heeft een Belgische
delegatie er een werk van de kunstenaar Dolf Ledel 3(1893-1976), een groot Belgische vaderlander
en weerstander, geplaatst.

Hommage aux Belges-Hulde aan de Belgen.
Marjolijn herinnert zich dat in het verleden ook andere Belgen aan de herdenking hebben
deelgenomen. Zij refereert naar dokter Bogaerts die zij persoonlijk heeft gekend en die meermaals
lovend wordt vernoemd in het boek van Robert Steegman “Struthof” dat in 2005 verscheen in
“Editions La Nuée Bleue”.
En natuurlijk citeert ze mij een van onze meest beroemde weerstanders, legerarts Albert Guérisse
genoemd Pat O’Leary. Over hem lezen we op internet:
“One of the most well-known inmates at Natzweiler-Struthof was Albert Guérisse, a medical doctor
and a resistance fighter from Belgium. Guérisse was in charge of an escape route for downed Allied
pilots, called the PAT line. He used the code name Patrick O'Leary, the name of a Canadian friend.
3
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In March 1943, Guérisse was arrested in Toulouse after the escape line was infiltrated and betrayed
by French collaborator Roger Le Neveu.
Guérisse was first sent to the Neue Bremm prison camp in the German city of Saarbrücken, then to
the infamous Class III camp at Mauthausen in Austria; June 20, 1944 he became an inmate at
Natzweiler, along with three other SOE agents.
When the Natzweiler camp was evacuated in early September 1944, Guérisse, Stonehouse, Sheppard
and Hopper were taken to Dachau along with the other prisoners. They arrived on September 6,
1944.
At Dachau, Guérisse became the leader of a group of prisoners who formed the International
Committee in the camp. When the US Seventh Army arrived in Dachau, they found that the
Commandant and most of the guards had left and the Committee had taken control of the camp.
Dachau was liberated on April 29, 1945.
Guérisse and the other English Officers had managed to survive Mauthausen, Natzweiler and
Dachau, three of the worst camps in the Nazi concentration camp system.”

Te Dachau, Guérisse op de tweede rang met zwarte mantel. In 1946, in uniform van de
Navy, met zijn toekomstige bruid.
In juni 1946 wordt hij aangeduid als lid van de Commissie Oorlogsmisdaden op het Neurenberg
proces. Na zijn demobilisatie bij de Royal Navy vervoegt hij onder zijn echte naam zijn
oorspronkelijke eenheid, het 1ste Regiment Lanciers te Spa.
In 1951 neemt hij als vrijwilliger dienst in het Belgisch bataljon dat onder UNO mandaat in Korea
vecht. Hij onderscheidt zich door onder vijandelijk vuur een gekwetste soldaat te redden.
In 1953 wordt hij gestationeerd in Keulen als adjunct-Commandant van de Medische Dienst 1ste
Belgische Korps en vanaf 1961 is hij Commandant van de Medische Dienst Belgische Strijdkrachten
in Duitsland.
Hij gaat in 1970 op pensioen met de graad van Generaal-Majoor.
Albert Guérisse overlijdt op 26 maart 1989, 77 jaar oud.
Men kan slechts bewondering hebben voor een dergelijke man. Dezen die hem in Duitsland gekend
hebben herinneren hem als een sterk toegankelijke man van een grote eenvoud. Dit is eveneens zo
voor de Nederlandse vrienden die ik in Natzweiler heb ontmoet. Deze eenvoud heeft Generaal
Guérisse tot op het einde van zijn leven behouden zoals zijn laatste wilsbeschikking aantoont om zijn
dood pas bekend te maken na zijn begrafenis. Hij wou niet dat er teveel ruchtbaarheid werd gegeven
voor een man “die slechts zijn plicht gedaan had”.
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Uit les “Vieilles Tiges” de l’Aviation Belge.
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JAARLIJKSE EVENEMENTENKALENDER 2016
Datum
11-14 januari 2016

11 januari 2016
11 januari 2016

31 januari 2016

11 februari 2016

19 februari 2016
9 maart 2016
17 maart 2015
21-23 maart 2016
2-4 april 2016
12 april 2016

Evenement
Locatie
The 2nd International Conference
on Loss, Bereavement and Human
Resilience in Israel and the World:
Facts, Insights & Implications
Eilat, Israël
Landelijk Congres Omgaan met
gedragsveranderingen in de
ouderenzorg
Lunteren
Minisymposium van KITLV, NIOD
en KNAW: De oorlog in
Indonesië (1945-1950) in beeld
en geluid
Amsterdam
Lezing in het kader van
Holocaust Memorial Day:
Joodse homoseksuelen in het
verzet
Amsterdam
Landelijke studiedag eHealth
in de ggz. Efficiënt implementeren
met hulp van patiënt, professional
en management
Amersfoort
Symposium: Wat doet Nederland
na een ramp of aanslag?
Den Haag
Congres Empathie. Het geheime
wapen in de psychotherapie en
de hulpverlening
Ede
Goede GGZ! Herstel van de
menselijk maat
Utrecht
2016 International Disaster
Psychosocial (DPS) Conference
Vancouver (CA)
ISSTD 33rd Annual Conference
Trauma Dissociation Attachment San Francisco
5e SWP Hersencongres:
Over identiteit, hersenen en
stoornissen
Amsterdam
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14-16 april 2016
15 april 2016
19 april 2016
25-27 mei 2016
8-10 juni 2016
17-19 juni 2016

ESTD Conference: Trauma,
dissociation and affect
dysregulation across the life-span
Congres Positieve Psychologie
Ouderenpsychiatrie in de praktijk
EUropean Conference on Child
Abuse and Neglect
Europese eHealth week
EMDR Europe Conference
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Amsterdam
Ede
Ede
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag

UIT DE KRANT/VAN DE PERS……
Op 3 november 2015 vierde het CERD haar 10-jarige bestaan. Voor meer
informatie kijk op: http://www.struthof.fr/fr/actualites/fiche/les-10-ans-du-cerd/
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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 2015 weer het
bedrag van € 20,00 euro moeten overmaken op onze rekening:
NL26INGB0000394148. Vanzelfsprekend krijgen de oud-Natzweiler 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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ZIJN UW GIFTEN AFTREKBAAR VAN DE BELASTING?
De stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heeft het zogeheten ANBI
kenmerk: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan onze
stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Maar…….. dit moet wel voldoen aan
een aantal voorwaarden.
Drempel en maximum gewone giften
Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het
drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60.
Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag
niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.
Drempelinkomen
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1,
2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Voor meer informatie, o.a. een periodieke gift, lees hier:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landin
gspaginas/prive/giften/
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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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