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VAN DE REDACTIE 
 

Kerstmis 
 

Het feest van wachten 
Op het Licht in de duisternis 

Het feest van verwachten 
Wat er nog steeds niet is 

 
Verlangen naar de vrede 
Hopen op een veilig jaar 

Kerstmis brengt gevoelens 
Van respect voor elkaar 

 
Verlangen naar de tijd 

Dat woorden bemoedigen 
Met warmte uitgesproken 

En zo het leven verrijken 
 

Verlangen dat wordt geboren 
In het hart van ieder mens 
Het is kwetsbaar krachtig 
Net als het Kerstfeest zelf. 

 
 
 
 
 
Namens het bestuur, 
de redactie  

      

http://www.google.nl/imgres?q=mooie+kerstwensen&um=1&hl=nl&sa=N&rlz=1R2SVEE_nlNL436&biw=1366&bih=518&tbm=isch&tbnid=KvrrifimJ9ofDM:&imgrefurl=http://koiclubnederland.nl/viewtopic.php?f=42&t=687&docid=HpQ8KwfymQW9SM&imgurl=http://www.appiekoi.nl/kerstwensen2.jpg&w=800&h=600&ei=MLrkTvWrONHo-gbYnc3oBQ&zoom=1
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MEDEDELINGEN: 

 
a. bedankjes 
 
 
b. familieberichten  
Van Wil Maas, de broer van Tiny (C.G.E.) Maas ontvingen wij het bericht dat 

zij 14 januari 2011 is overleden. Wil laat weten dat de vrienden van Natzweiler 
een begrip was in zijn ouderlijk huis. Als begeleider van zijn moeder en zijn 
vader Johnnie Maas heeft hij in 1962 een reünie in Natzweiler meegemaakt. 
Dat was toen de enige keer dat zijn vader veel vertelde over het 
kampleven. Voor de rest van de tijd was het geen onderwerp. Wij wensen hem 
en zijn vrouw sterkte toe met het dragen van het verlies van zijn zus. 

Philip Oprel vierde op 9 april 2011 zijn 65-jarige huwelijk in Huizen! Zelfs de 
burgemeester kwam op bezoek. Namens de alle Natzweilers: heel hartelijk 
gefeliciteerd! 

 

De redactie ontving het bericht dat Anneke Roessingh-Kalt op 18 oktober jl. 
is overleden. Namens de Vriendenkring wensen wij Wim Roessingh, familie en 
vrienden veel sterkte met het dragen van dit verlies. 
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c. overige  
 
Nationaal Monument Kamp Vught neemt barak 1B over  
In december 2011 gaat de eerste spade in de grond voor de restauratie van 
barak 1B aan de Lunettenlaan in Vught. Sinds de oprichting van stichting 
Barak 1B in 2010 hebben verschillende fondsen en overheden 707.150 euro 
toegezegd. Alleen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ligt 
nog een verzoek om een bijdrage. Intussen wordt nog dit jaar een begin 
gemaakt met de restauratie. De bouwvergunning werd eind oktober verleend.  
Naar verwachting kan de gerestaureerde, laatste stenen barak van het 
voormalige concentratiekamp Vught in voorjaar 2013 officieel geopend 
worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Henk Smeets, 
voorzitter Stichting Barak 1B: 06-533 18 751. Zie ook www.barak1b.nl 
 
De vereniging Eckerwald heeft nu op haar site de namen vermeld van alle 
overleden gevangenen, die op het monument  in Schömberg/Dautmergen 
staan. Voor meer informatiekijk op: http://www.eckerwald.de/namen.htm. 
 
Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers: De lijst waar alle Nederlandse 
Natzweilers opstaan is bijna klaar. Tot twee keer toe is de redactie naar Bad 
Arolsen geweest om in de archieven te duiken en zoveel mogelijk informatie 
over de Oud-Natzweilers op te zoeken. Hartelijk dank ook voor de heer Johan 
Eeftink, verbonden aan kamp Vught, die hier veel aan bijgedragen heeft. 
Ondanks onderzoek vertoont deze lijst nog veel ‘gaten’ en pretendeert 
daardoor ook niet volledig zijn. Wij zullen de lijst z.s.m. op de site: 
www.natzweiler.nl. publiceren. Een ieder die aanvullende dan wel corrigerende 
informatie heeft, wordt vriendelijk verzocht dit aan de redactie mee te delen: 
marjolijndeloos@gmail.com of nplanjer@hotmail.com. 
 
 
 

http://www.barak1b.nl/
http://www.eckerwald.de/namen.htm
http://www.natzweiler.nl/
mailto:marjolijndeloos@gmail.com
mailto:nplanjer@hotmail.com
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VERVOLG MEMOIRES PHILIP OPREL 
 
Op vrijdag 21 augustus 1942 werd Philip Oprel opnieuw gearresteerd door de 
SD-er Ackermann. Er werd gevraag of hij “Kaiserbertus Bakker” kende waarop 
hij uiteraard ‘nee’ antwoordde. Samen met Ackermann ging hij naar zijn eigen 
huis en werd zijn huis doorzocht. Een hele lijst met namen werd aan hem 
voorgelegd: allemaal namen van mensen uit zijn ‘groep’. Om niet al te 
verdacht over te komen door niemand te kennen, riep hij af en toe dat hij 
iemand kende omdat hij er mee gewerkt had. Hierna werd hij per auto 
afgevoerd en naar het “Oranje hotel” gebracht in Scheveningen waar hij in een 
2 x 3 m. cel gegooid werd. 
 
De volgende ochtend werd hij wakker doordat het licht aan ging, en door 
geluid op de gang, even later klapte het luikje neer en kon 'n blikken kroes met 
surrogaat thee naar binnen worden  gehaald, vervolgens het geluid van 
opendraaiende deursloten en de stem van 'n SS'er:- Fertig machen zum sport 
-, Fertig machen zum sport, en daarachter weer: - 'met ontbloot bovenlichaam 

-, met ontbloot bovenlichaam, en dan vervolgens het luide bevel:  
AUSTREDEN! Onwennig deed Phil de deur open, maar moest dan gelijk weer 
terug, omdat hij de 'afvalton' mee had moeten nemen, die een eind verder 
geleegd en schoongemaakt werden door Joden met vrij lange baarden, op 
blote voeten, slechts gekleed in 'n onderbroek, en geheel met drek uit die 
tonnen besmeurd, op enige afstand door grinnikende SS'ers gadegeslagen, 
wel een bedroevend schouwspel! Vervolgens  werden op een binnenplaats in 
een grote kring, op commando, een halfuurlang gymnastiek oefeningen 
gemaakt, waarna men naar de cellen terugging, na onderweg de nu schoon 
gemaakte tonnen weer mee teruggenomen te hebben. Nu werd het zo 
zachtjesaan tijd, om het komende 'verhoor' in gedachten door te nemen, en na 
te denken hoe hij het beste zonder 'schade', op hun vragen zou kunnen gaan 
reageren. Het beste was om géén Duits te verstaan, om tijdens de vertaling 
nog wat meer tijd te hebben voor de antwoorden, verder had het géén zin om 
wat hem al op het getoonde lijstje bekend was, dit weer te gaan ontkennen, 
maar in géén geval de namen te noemen van hen die niet op dat lijstje 
voorkwamen! Die dag gebeurde er nog niks. 
 
Dinsdagochtend 24 augustus ging opnieuw de deur open, ditmaal om Phil te 
verhoren, dit gebeurde in een ietwat aangepaste cel wat verderop in de gang, 
aanwezig waren 'Sachbearbeiter Ackermann', (ook dítmaal zonder uniform) en 
de tolk. Het begon met het aanbieden van 'n sigaret, waarna de verrassende 
mededeling en schone belofte klonk:: Vertel nu maar alles wat je weet, dan 
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ben je vanavond nog thuis!  Dan is het wel erg jammer dat ik niets 
weet…Vertel dan maar wat jullie in de Stationstraat 100 gingen doen?  
(woning van Gijs Bakker.  Oh, gezellig 'n kopje thee drinken en 'n kaartje 
leggen…  Wie waren daar allemaal aanwezig? 
Phil noemde ‘z.g .aandachtig nadenkend’ de namen op van het lijstje welke hij 
al op het Politiebureau in Vlaardingen van hem onder zijn neus had gekregen!   
Und weiter?    Ééhm.....    Niemand meer!  Vertel dan maar eens hoe je bij de 
'wiederstand organisation' 'Nederland en Oranje' bent gekomen? Dit was géén 
leuke vraag, want nu moest hij iemand gaan beschuldigen, probeerde om de 
vraag heen te draaien, maar dit lukte niet, en tenslotte doordat zijn naam toch 
al bekend was, na lang en sterk aandringen zei: dat dit door zijn collega Chris 
Faas aan boord van de Sint Denis was gebeurd. (Jammer om dit te moeten 
toegeven, maar later bleek dat dit Chris zijn redding was geweest, om dat hij 
hiervoor wegens  'feindbegunstigung',  drie jaar tuchthuisstraf kreeg, in plaats 
van naar het kamp ‘Natzweiler'  te worden getransporteerd), waar hij het, - 
gezien zijn 'Indonesische halfbloed uiterlijk' -, het heel moeilijk zou hebben 
gehad).  

 
Dinsdagochtend  29 September werd Phil buiten de cel gehaald om 'geknipt 
en geschoren' te worden en 's middags werd opgehaald om bij de uitgang met 
de neus tegen de muur te worden gedrukt. Even later werd zijn hand met de 
hand  van Gerrit Liebrechts samen aan elkaar geboeid, die bang vroeg: Phil, 
worden we doodgeschoten? Als ik naar jou kijk met dat lange haar en die 
baard misschien wel, maar ik ben geknipt en geschoren, dus ik denk dat we 
weer verhoord gaan worden. Even later werd de gehele groep  in een 
arrestantenwagen gestouwd, ieder apart in 'n soort hokje, waarvan de 
voorkant vanaf de bovenkant kon worden dichtgetrokken, zodat er niets meer 
van de omgeving te zien was, en alleen de knieën en de aan elkaar geboeide 
handen hier nog onderuit kwamen. (Mogelijk zijn in dit soort wagens, de 
‘Geuzen’ naar het 'vuurpeloton' gebracht……, wij echter gingen naar het 
Binnenhof in Den Haag om het 3e verhoor af te sluiten). Ná een poosje in een 
hok van nauwelijks 1x2 m te hebben vertoefd, werd Phil boven naar een ruime 
kamer gebracht, waarachter 'Ackermann achter een tafel zat, kennelijk om het 
'finale rapport te typen'. Phil kreeg de indruk dat de SD'er bezig was om dit zo 
gunstig mogelijk voor hem op te stellen, óók gezien het  feit dat door zijn korte 
gesprekjes met anderen, waarbij dan tersluiks, niet onwelwillend, naar hem 
werd gekeken, tenslotte werd het rapport voorgelezen en ter ondertekening 
aangeboden. Nadat op 2 oktober óók nog foto's en vingerafdrukken waren 
gemaakt, werd de gehele verzetsgroep ‘s-ochtends op 6 november uit hun 
cellen gehaald en geruime tijd op de gang, op de bekende wijze, met het 
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gezicht tegen de muur gezet, en daar met lede ogen moesten aanzien, hoe 
achter hen de 'etenskarren' aan hen voorbijgingen. Maar doordat er een extra 
groot transport juist vóór hen werd afgevoerd en daardoor veel eten overbleef, 
kregen zij alsnog een pan warme kost in de handen gedrukt die dankbaar 
verorberd werd. Door Haagse politieagenten begeleid, ging het daarna in 
auto's richting Utrecht om tenslotte in de 'Kriegswehrmachts gefängnis' in 
Utrecht aan te komen om hier het 'proces' af te wachten. 
 
Zo waren, naast Gerrit Liebrechts, Jan van der Zwet, Maarten Bos, en Chris 
Faas, die Phil al kende, nu óók Maarten Post, Kees Kalkman en ene 'de Tello',  
een ‘gemeenteraadslid uit Heemstede', dus met 8 man in één cel bij elkaar 
gezet, best wel 'n gezellige ploeg die maakte wat ervan te maken viel. Ieder 
had bij het eten zijn vaste plaats aan tafel en de blikken pannen die door het 
'luikje' in de deur, binnen kwamen, werden steeds op dezelfde volgorde 
neergezet. Dit was wel nodig ook, want er was nogal veel verschil in het zo 
weinige hoeveelheid voedsel in de pannen, dus dit was wijs en goed opgelost.         
 

Dan gebeurde eindelijk op maandochtend 3 mei 1943 wat hun al zo lang bezig 
hield: de deur open ging en een bewaker zei: ”jullie moeten voor het 'Gerecht' 
komen, gevangeniskleding uit- en eigen kleding aan- trekken”. Toch wel wat 
geschrokken dat het moment nu eindelijk daar was, werd vlug van kleding 
verwisseld en gingen ze weldra naar beneden, waar iedereen die bij de 
verzetsgroep behoorden al op de gang stonden te wachten. Toch ging er maar 
een gedeelte van hen die 'Gerechtskamer' binnen, de rest moest 'n paar uur 
blijven wachten, waarna zij weer naar hun eigen cellen terug mochten gaan.  
De twee andere dagen gebeurde praktisch hetzelfde, een gedeelte naar 
binnen en de rest weer terug naar boven. Pas op donderdag 6 mei  kwamen 
Maarten en Phil met nog een aantal kennelijk 'lichte gevallen' aan de beurt en 
stonden toen in een vrij grote kamer oog in oog met het beruchte 'Luftgau Hol- 
land Gericht'  te staan. Op de lange met groen laken bedekte tafel lag een 
'onschadelijk gemaakte ei- handgranaat' die nog van Phil afkomstig was 
geweest, rechts achter die tafel, - 'met een aan de muur opgehangen 
gescheurde gerepareerde 'hakenkruisvlag' -,  zaten een aantal zelfvoldane SD 
Officieren  in uniformen met voor hen hun petten ,'versierd met doodskoppen'. 
Zij straalden een 'air' uit van: wij hebben het hier voor het zeggen en beslissen 
over jullie leven en dood!  Toen Phil dit alles aanzag, kon hij door 
'Geloofsvertrouwen' dit verwaande optreden glimlachend, (hij kreeg hiervoor 
direct ’n reprimande)  rustig aanzien, met de gedachte:  'wat kan een 'nietig 
mens' mij doen'?! Helemaal achteraan bij de grote ramen, zat Ackermann in 
'burgerkleding'. Of hij al eerder aan de gesprekken had deelgenomen was Phil 
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onbekend, nú zei hij in ieder geval niets. Helaas werden negen mensen van de 
groep tot de doodstraf veroordeeld, officieel heette dat: Im Namen des 
Deutsen Volke;  für Recht erkannt: es werden verürteilt, wegen 
Feindbegünstigung, mit unbefügten waffenbesitz, und spionage, Zum Tode:  
Die Angeklagten: Rook,  Van der Harst, Nieuwstraten, Bakker, Bogaard, Van 
der Schee, Van der Veer, Van der Ende, Vermeulen. Der Angeklagte: Antoon 
Bakker (1892)  und Faas, wegen Feindbegünstigung, verürteilt  zu  5 und  3 
Jahren Zuchthaus und werden 6 monate der erlittenen Untersuchungshaft auf 
die erkannte Straf- angerechnet. 
 
'De rest' werd 'abgetrennt. Dat is van het proces afgescheiden en tot het einde 
van de oorlog in verzekerde bewaring gesteld, lees: in concentratiekampen 
opgeborgen.  Op 4 augustus '43, hoorden we het verheugend bericht, dat alle 
jongens uit de verzetsgroep gratie hadden gekregen, en hun 'doodstraffen' , 
'door omkoping van de rechters' , waren omgezet in 15 jaren 'tuchthuis 
straffen'. Dit was een enorme opluchting voor iedereen en ook nog nooit 
voortgekomen! 

 
Natzweiler 
Pas op 23 oktober, was het zover, dat ook Opstal zich klaar moest maken voor 
'transport', met 'n grote groep gingen ze eerst naar het doorgangskamp 
Amersfoort, waar ze te horen kregen,- van de beruchte commandant Berger -, 
dat ze naar een 'KZ-Lager' gingen, waar iedereen in zijn vak, tewerk zouden 
worden gesteld?!.....  Na een mooie reis in een gewone trein langs de Rijn en 
bewaakt door de 'Grune Polizei', kwam men tenslotte op 27 oktober 1943 in de 
Elzas op het station in Rothau aan. Met slaag en enorm veel gekrijs en 
geschreeuw aan de SS'ers van het kamp 'Natzweiler' werden ze in 
vrachtauto’s gedreven om hen boven op de berg, naar het 'Lager' te brengen. 
Die lieten zich op hun beurt óók niet onbetuigd. Een lange SS'er, die later de 
beul van het kamp bleek te zijn, en zich al in de auto bevond, krijste tegen 
iemand: was hast du gemacht? Niets, antwoordde hij!  Nichts, brulde hij en 
sloeg hem links en rechts om de oren. Und du, was hast du gemacht?  Deze 
zei, gedachtig aan de vuist- slagen, ich habe sabotage gemacht!  Was 
sabotage, Mensch? Opnieuw was het slaan 'links en rechts', toen hij genoeg 
angst en onrust gezaaid had, gooide hij er nog 'n schepje bovenop met de 
woorden: da oben geht alles kaputt, restloos kaputt, da kommst kein Mensch 
mehr aus, du werden allen Himmelfahrters, en tegen Louis van den Dungen 
een kapelaan uit Limburg, gekleed in 'n toga, riep hij luid: und du, du gehtst als 
erste nach die Himmel!   
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Na eerst nog honend en spottend te zijn toegeschreeuwd, werden ze naar 'n 
'Block' gebracht, waar hun eigen kleding werd afgenomen en zij geheel 
werden kaal geschoren, om zelfs naakt zijnde, nog grondig gefouilleerd te 
worde en om te douchen. Dit laatste bestond dan uit het geven van weinig 
water voor het 'inzepen', waarna men nat en ingezeept naar buiten en naar 
een ander Block werd gejaagd, daar kreeg men wat kleren en als sokken 

voetlappen toegeworpen, die men dan over het natte lichaam kon doen en 
aantrekken. Vervolgens moest men op de rug van het gekregen jasje in het 
rood: 'N x N' verven, alsmede een rode driehoek, (winkel genaamd) met de  

 
letter 'H' van Holland erop met daaronder  een strookje katoen met zijn 

toegewezen kampnummer: 5662 om dit aan de voorzijde van het jasje te 
naaien. Aan weerszijden van de broekspijpen eveneens rode strepen met de 
letters 'N' verven, zodat het voor iedereen duidelijk was, dat zij 'Nacht und 

Nebel Häftlingen' waren, die de laagste 'kaste' in het kamp vertegenwoordigde, 
wat óók weer inhield; 'keine begünstigúng', dus niét schrijven, géén post 
ontvangen, géén 'Rode kruispakketten' of andere gunsten ontvangen. Ook 
werden ze nog gewogen, Phil was door het harde werk als Kalfactor, alsmede 
door het goede voedsel van de laatste maanden in goede conditie en woog 67 
kilo. Daarna werden de 'kampregels' voor gelezen, die erop neerkwamen dat 
men bij het passeren van een SS'er in de houding moest staan, de muts moest 
afnemen en dat zelfs voor het praten over een 'vluchtpoging', de galg al 
gereed stond. Verder dat er op vijf meter  afstand vóór de prikkeldraad-

versperring op piketten een ijzerdraad was gespannen waarbinnen men zich 
nooit moest begeven, omdat de SS'ers in de wachttoren dan direct zouden 
schieten. Als beloning mochten die dan een paar weken met verlof gaan, 
wegens het neerschieten van een ‘op de 'vlucht zijnde gevangene'. Na deze 
'bekäntmachüngen', konden ze vervolgens naar hun 'Block 16' vertrekken!   
 
Om vier uur ‘s-ochtends werden ze allen gewekt en moest men bij open ramen 
zich wassen. Daarna kreeg men een soort thee of soms ook wel 'Herman 
Göringsoep' genoemd, vanwege het grote volume en de zo bitter weinige 
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inhoud. Dan werd men naar buiten gejaagd en in rijen van vier opgesteld stond 
men dan te 'blauwbekken'  totdat het appèl om zes uur eindelijk begon. Een 
SS'er liep dan voorlangs om de Häftlingen, na het commando  'die mutsen ab',  
te tellen. 
Vervolgens moest een ieder zich naar zijn 'Commando' begeven. Een 
commando stelt een aantal mensen voor, die onder leiding van een 'Kapo', het 
hun op te dragen werk moesten gaan verrichten. Nu waren er héél slechte, 
slechte, en wat betere commando's, ditzelfde gold óók voor de Kapo's! 
De 'nieuwkomers' kwamen in het 'heel slechte commando' terecht, en bestond 
uit, op een hellend terrein, grote stenen uit de grond te graven, die op 'n 
kruiwagen te tillen en ze weg te rijden, om ze dan, - en dit gedurig in looppas -, 
de helling af over de rand heen, naar beneden te storten. Dit alles onder 
voortdurend geschreeuw van de Kapo - 'weiter mit die karren', 'weiter mit die 
karren' -, ter opluistering kwam dan óók nog 'de sadist en beul van het kamp', 
de beruchte en gevreesde 'SS-Unterscharführer', om gemene trappen uit te 
delen. De jongens die ná 'getrapt' te zijn, bleven liggen, werden dan zo hard 
geslagen, dat ze ofwel direct, dan wel nóóit meer oprezen en de Kapo werd tot 

bloedens toe met een zweepje in het gezicht geslagen, omdat hij z.g. niet hard 
genoeg schreeuwde naar zijn zin. Het was voor Phil aanvankelijk bijna niet 
voor te stellen, - door de intens gemene dingen die hij om zich heen zag 
gebeuren -, dat dit alles ook de naakte werkelijkheid was en dacht dat hij 
droomde…  
 
De 'Steinbrüch' bestond uit grote 'steenbreek machines', 16 Hallen een 
verblijfplaats voor de SS, de 'Werkstätten', en nog wat loodsen. Het geheel 
was omringd door een elektrisch geladen prikkeldraadversperring en ongeveer 
een half uur lopen verwijderd van het Basiskamp. De 'SS’-ers', meestal 
vergezeld van honden, waren de hele dag voor bewaking volop aanwezig, 
maar bemoeiden zich over het algemeen niet zo direct met de Häftlingen. De 
meeste 'Hallen' werden als opslagruimten gebruikt. In sommige hiervan 
werden de naar boven gebrachte kapotte vliegtuigmotoren voorlopig bewaard 
in de 'Werkstätten'. In een soort grote bankwerkerij met de nodige machines 
en draaibanken werden o.a. dan nieuwe onderdelen vervaardigd die nodig 
waren om de motoren en andere defecte onderdelen te repareren. Na een 
paar dagen in de Steinbruch gewerkt te hebben, kreeg Phil een aanvaring met 
“Reinhart”, een hele valse kapo die hem helemaal in elkaar heeft geslagen. De 
volgende dag, gelukkig voor Phil, vroegen ze naar elektriciens. Hij meldde zich 
onmiddellijk en kwam zo o.a. samen met Velo Bierman terecht bij het 
“Elektriker commando”. Intussen waren alle Hollanders in het kamp van 
Block16, naar Block 11 verhuist, dus nu allen samen bij elkaar in één Stube, 
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terwijl de andere Stube werd bevolkt door de Noren. Het urenlang stilstaan bij 

het appèl', ‘s-ochtends in koud, vorst en regen, de slechte kleding, het harde 
werken en het weinige voedsel, begonnen nu toch hun tol te eisen. Als eerste 
Vlaardinger overleed, een toch op het oog jonge sterke knul', oud celgenoot in 
Utrecht: Maarten van der Bosch. De rest kon zich nog een poosje in het gareel 
volhouden… 
  
Op een avond, ná het grote appèl in het Lager was er een 'Bock' opgesteld. 
Dat is een houten constructie waar de ongelukkige voorover op werd vast 
gespannen en dan met zijn zitvlak bloot, zóveel stokslagen kreeg toegediend, 
dat hij het maar net kon overleven. Om dit te controleren stond er 'n SS-arts bij 
toe te kijken. De man was dapper en begon pas na de 12e slag te gillen, dit 
hield aan tot hij beurs en bewusteloos geslagen was en de arts het nodig vond 
om te stoppen. Hij werd gestraft omdat hij kans had gezien om te ontvluchten 
en had daarna brieven geschreven over corrupte 'toestanden in het Lager', die 
nogal belastend waren voor de SS-Kampleiding. Reden om hem nu, en als 
voorbeeld, in het bijzijn van alle Häftlingen, in het openbaar te straffen. Dat 
deze straf niet genoeg was, bleek 10 dagen later op zondagmiddag 12 uur. 
Toen was er een galg opgesteld met een doodskist ernaast. De man werd met 
de handen op de rug gebonden, van beneden uit 'n bunker naar boven 
gejaagd, totdat hij gewillig, want hij was de mishandelingen en het leven 
kennelijk zat, op een kistje onderaan de strop stapte. Hierna knoopte die lange 
Unterscharfuhrer met duivels genoegen, de strop om zijn hals en trapte het 

kistje onder hem vandaan. Daarna draaide hij triomfantelijk om de galg heen 
tot de man niet meer bewoog en het leven uit hem geweken was(soortgelijke 
executies gebeurden wel wekelijks). 
 
Op zaterdag 2 september werd Phil 25 jaar, maar doordat de geallieerden 
steeds naderbij kwamen, was het op die dag een chaos in het KZ- Lager en 
werd er zelfs helemaal geen voedsel uitgedeeld. Er was sprake dat het lager 
ontruimd zou worden. Men kon zien dat het crematorium al op volle kracht 
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werkte, doordat de vlam dag en nacht hoog uit de pijp kwam en men blijkbaar 
al een begin had gemaakt om de zieken in het 'Kranken-revier' en allen die 
niet meer mee op transport konden, 'op te ruimen'. De volgende dagen was de 
verwarring compleet. Op maandag vertrokken alle Häftlingen, behalve zij die in 
de Steinbruch werkten, 's-ochtends vroeg naar Rothau om vandaar op 
transport te gaan, maar keerden 's avonds weer terug omdat er geen trein 
aanwezig was. Dagen daarna gingen ze opnieuw naar beneden, maar nu 
kwamen ze niet meer terug, zodat alleen die paar honderd man, die nog in de 
Steinbruch werkzaam waren, nu nog in het Kamp achterbleven. Doordat de 
mensen die met het grote transport meegegaan waren, slechts spaarzaam wat 
brood meegekregen hadden, was er veel eten in Natzweiler achtergebleven, 
zodat er plotseling van alles aan de 'achterblijvers' kon worden uitgedeeld…. 
Totdat op 18 september 1944 het kamp volledig ontruimd werd en men ‘s-
ochtends vroeg in het donker bepakt en bezakt met zoveel mogelijk etenswaar 
bij zich als men maar dragen kon, de bekende weg naar beneden liepen, 
waarbij men soms struikelde over de broden die de mensen vóór ons hadden 
laten vallen. Op het station in Rothau aangekomen werden we allemaal in 

veewagens gestouwd om dan drie dagen later in 'KZ-Dachau' aan te komen. 
 
----------------------------------- 
De redactie heeft een samenvatting gemaakt van de herinneringen van Philip 
Oprel. Wie geïnteresseerd is in het volledige verhaal kan zich melden bij de 
redactie: Nicole Planjer, nplanjer@hotmail.com.  

mailto:nplanjer@hotmail.com
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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  
 

Datum Evenement Locatie     
vanaf december 2011  Training Multi Family Therapy bij getraumatiseerde  

gezinnen       Diemen   
 
9 december 2012   Dag van de psychotherapie 2011    Amsterdam   
14 december 2011   Psychiatrie en filosofie: het debat    Amsterdam   
15 december 2011   Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45 

Omgaan met moeilijke mensen    Diemen   
16 en 17 december 2011  Beating family violence - the unique  

contribution of the Multi-Family Approach,  
European Conference Multifamily  
Therapy (MFT)      Brussel, België  

  
9-20 januari 2012   Cursus Culture, Psychology and Psychiatry  Amsterdam   
16 januari 2012   Complexe traumatisering in theorie en praktijk  Oegstgeest   
17 januari 2012   Transculturele aspecten in supervisie   Utrecht   
20 januari 2012   Symposium Mindfulness - van dummie tot expert  
           Amsterdam   
26 januari 2012   9e Jaarsymposium Persoonlijkheids- 

stoornissen       Maarssen   
27 januari 2012   Symposium gedragsproblemen bij ouderen  Amsterdam   
2 februari 2012 GGZ  Kennisdag: De Eerste Lijn, klaar voor  

de toekomst?      Amsterdam   
8 februari 2012   Dag van de Psychoanalyse:  

psychoanalyse in de media en de media  
in de psychoanalyse     onbekend   

14 februari 2012   3e Jaarsymposium GZ-psychologie   Utrecht   
23 februari 2012   Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45 

Psychosociale aspecten bij rampen   Diemen   
vanaf 14 maart 2012  Cursus Pastoraat en trauma 

Cursus over hoe pastorale zorg voor mensen  
die door allerlei vormen van trauma en geweld  
getroffen zijn, gestalte kan krijgen    Utrecht   

15 maart 2012   Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45 
Depressie en IPT bij allochtonen    Oegstgeest   

vanaf 16 maart 2012  Multi Family Therapy bij getraumatiseerde  
gezinnen nader te bepalen   

29 t/m 31 maart 2012 3rd  International conference European Society for  
Trauma and Dissociation     Berlijn   

april 2012    Training Narrative Exposure Therapy (NET)  Diemen   
19 april 2012   Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45 

Terugvalpreventie bij depressie    Diemen   
19 en 20 april 2012   Lustrumcongres Vereniging Kinder- en  

Jeugdpsychiatrie      onbekend   
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21 en 22 mei 2012   Workshop Brief Eclectic Psychotherapy for  
PTSD. Making meaning out of Traumatic  
Experiences       Diemen   

20-24 mei 2012   Justice for Victims: Cross-cultural perspectives  
on conflict, trauma and reconciliation14th World   
Society of Victimology International Symposium Den Haag   

23-26 mei 2012   V World Conference on Traumatic Stress  Mexico   
24 mei 2012    Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45 

Debat over klachtenprocedures nader te bepalen   
21 juni 2012    Refereerbijeenkomst Stichting Centrum '45 

Oxytocine en PTSS-behandeling nader te bepalen   
1-3 november 2012            ISTSS Annual Meeting 2012 

Los Angeles, 
USA   

 
Voor meer informatie zie ook: www.cogis.nl.  
 

 
AGENDA NATZWEILER 
 

 De Natzweiler herdenkingsreis 2012 zal plaatsvinden van donderdag 6 
september tot maandag 10 september 2012 

 De Praatdag zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart 2012 

 De herdenking Amersfoort zal plaatsvinden op zaterdag 10 november 
2012. De locatie van de Praatdag zal afhankelijk zijn van het aantal 
deelnemers. 

http://www.cogis.nl/
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INFORMATIE DACHAUREIS 2012 
 
Betreft Dachaureis 26 april t/m 30 april 2012 /1e mailing 
 
Haren/Blaricum, 20 november 2011 
 
Beste Oud-Dachauers, familie, nabestaanden en belangstellenden, 
 
Op 29 april 1945 om 17:20 uur werd het concentratiekamp Dachau door de  
Amerikaanse Rainbow division bevrijd. Vele Nederlanders beleefden dit  
moment helaas niet meer, maar moesten hun verblijf in het kamp met de dood 
bekopen. Er waren ook Nederlanders die deze bevrijding, hun bevrijding, wel  
mochten meemaken en slechts enkele Nederlanders, die deze bevrijding zelf  
beleefden zijn nu nog in leven. 
Iedere Dachaureis worden wij nog steeds door hen vergezeld, waar wij erg blij 
mee zijn! 
 

In 2012 zal het Internationaal Dachau Comité(CID) op zondag 29 april 2012, 
dé dag van de bevrijding, de Internationale Herdenking (Tag der Begegnung) 
vieren. Vele honderden deelnemers uit diverse landen zullen daar naartoe 
komen en ook het Nederlands Dachau Comité (NDC)wil U in de gelegenheid 
stellen om bij deze Bevrijdingsdag aanwezig te zijn. 
 
Het Nederlands Dachau Comité is daarom voornemens 67 jaar na de 
bevrijding van het voormalig concentratiekamp Dachau, een Bevrijdingsreis 
naar Dachau te organiseren. Deze reis zal van donderdag 26 april t/m 
maandag 30 april 2012 plaatsvinden. 
Wij reizen met de trein eerste klas (ICE). Wij zijn op tijd terug in Nederland, 
zodat u in de gelegenheid bent de dodenherdenking op 4 mei in Nederland bij 
te wonen. 
Ook dit jaar organiseren wij, bij barak 29 in de KZ Gedenkstätte, weer een 
Nederlandse herdenking, die begint met een concert in de kerk van het 
Karmel-Klooster. Deze herdenking is op vrijdag 27 april om 17:20 uur  
De Internationale Herdenking vindt plaats op zondag, 29 april 2012 ’s morgens 
in het voormalig K.Z. Dachau. 
Om duidelijkheid te krijgen in het aantal te verwachten deelnemers, vragen wij 
u, geheel vrijblijvend, uw aanmeldingsformulier, als u aan deze reis zou 
willen deelnemen, aan ons per omgaande, maar in ieder geval vóór 20 
december 2011 terug te sturen. 
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Wij kunnen dan aan de hand van die gegevens onze plannen verder gaan 
uitwerken. 
Daarna, zullen wij alleen nog aan diegenen die ons het formulier hebben terug 
gestuurd, onze definitieve plannen uiteen zetten en zal ook een definitief 
aanmeldingsformulier volgen. 
Wij hebben reeds Hotel Fischer (tegenover het station in Dachau) 
gereserveerd. 
Natuurlijk zal een arts de reis begeleiden. 
Wij zullen bezoeken brengen aan het museum en het archief van de 
Gedenkstätte Dachau, de Leitenberg, de schietplaats Hebertshausen, het 
Waldfriedhof, de “kruidentuin” en de barak van het buitencommando Allach. 
Het NDC onderzoekt de mogelijkheden voor het plaatsen van een plaquette in 
Allach. Verder kunt u het “Dodenboek” inzien, waarin alle gevangenen, die in 
het KZ Dachau of de buitencommando’s zijn overleden, geregistreerd staan. 
Dit boek (database) is in april 2011 uitgekomen en is digitaal in te zien. 
Verder zullen wij een rondleiding door de stad München per bus maken, 
waarbij een deskundig gids ons belangrijke “Nazi-gebouwen” zal tonen uit de 

periode ‘40-45. Aansluitend dineren wij ten huize van de Consul Generaal der 
Nederlanden, de heer Rob Zaagman en zijn vrouw. Voor diegenen onder u, 
die vaker bij de CG op bezoek zijn geweest zal dit niet hetzelfde woonhuis zijn. 
De kosten voor de reis zijn uiteraard nog niet exact bekend, maar wij hebben 
wel een voorlopige schatting gemaakt. 
Wij bieden u wederom aan, als u dat wenst, deze reis in twee termijnen aan 
ons te betalen. 
Wij hopen dat velen van u nog instaat zullen zijn om deze reis te maken en 
zien uw voorlopig aanmeldingsformulier gaarne vóór 20 december 2011 weer 
terug. Als u vragen heeft, ook over financiën(Sonja), neemt u dan gerust 
contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Daisy de Keijzer-van Dedem 
Sonja Holtz-Arendse 
 
Daisy de Keijzer-van Dedem 
Zernikelaan 2 
9752PK Haren 
0031 (0) 625504981 
0031 (0) 505341655 
mcvandedem@hotmail.com 
 

Sonja Holtz-Arendse 
Lepelaar 5 
1261 RN Blaricum 
0031(0) 355230992 
0031(0) 613301595 
son.holtz@planet.nl 
 

mailto:mcvandedem@hotmail.com
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Bijgaand aanmeldingsformulier retour aan Daisy de Keijzer-van Dedem. Wilt u 
niet vergeten, als u dat heeft, uw e-mail adres op te geven.  
 
Mocht u deze brief ontvangen en is dit niet meer het juiste adres of is er iets 

anders met de geadresseerde gebeurd, laat u ons dit dan alstublieft weten. 
Onze excuses daarvoor. 
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INSCHRIJFFORMULIER 
Dit is het voorlopige inschrijf formulier voor  deelname aan de  

DACHAU REIS 2012, 26 april t/m 30 april 2012 
 

 
Door het terugzenden (naar Daisy de Keijzer-van Dedem  Zernikelaan 2,  
9752PK Haren) van het ingevulde formulier geeft u aan dat u in principe wilt 

deelnemen aan de Dachaureis 2012. Uw aanmelding is nog niet definitief. 
Als u zich inschrijft als geïnteresseerde, zult u in een volgend schrijven alle 
details over de reis ervaren en zult u het definitieve inschrijfformulier 
ontvangen. 

Wilt u het formulier duidelijk leesbaar invullen en vóór 20 dec 2011 terugzenden 

 

 Achternaam Voornamen (voluit) m/v Geb. datum 

1     

2     

3     

4     

 Straatnaam + huisnr. Postcode Woonplaats Telefoonnr. 

1     

2     

3     

4     

 e-mail adres 

1  

2  

3  

4  
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De omcirkelde personen zijn in het bezit van een geldige reisverzekering :  1    2    3    4     
(omcirkelen) 
 
Welke kamers wenst u voor de opgegeven personen: 
 
.… één persoonskamers  circa € 600.= p.p. 
 
… twee persoonskamers  circa € 525.= p.p. 
  
.…drie persoonskamers  circa € 500.= p.p. 
 
 
Welke personen zijn Oud-Dachauer :     1    2    3    4   (omcirkelen) 
 
Welke personen zijn familie/nabestaande van Oud-Dachauer: 1    2    3    4   (omcirkelen) 

 

Ik wens te betalen:   

*Het gehele bedrag in één keer uiterlijk vóór 15 januari 2012 
*In twee delen, 50%  vóór 15 januari en 50% vóór 1 maart 2012 
 
(doorhalen wat niet gewenst) 
 
 
Opmerkingen:  

 

Datum: Handtekening: 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 

De penningmeester dankt iedereen die in het afgelopen jaar de stichting van 

goede gaven heeft voorzien. In deze tijden van teruglopende subsidies is elke 

gift meer dan welkom. De nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt, de 

herdenkingen, bloemen aan oud-Natzweilers, de website, alles kost geld. Voor 

volgend jaar staan er ook weer activiteiten gepland. Dit alles is mogelijk 

dankzij u allen.  

     
 
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. 
 
Vfonds, Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg 
 
Binnen organisaties van oorlogsgetroffenen vallen steeds meer direct-
betrokkenen 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.  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://nieuwslog.telecommerce.nl/uploadedImages/Telecommerce/Nieuwslog/Telecommerce_-_Nieuwslog/Spaarvarken.jpg&imgrefurl=http://telecommerce.nl/onderwerpen/nieuwslog.asp%3Fid%3D11824&h=1721&w=1525&sz=174&hl=nl&start=1&tbnid=XTe6i01xo5YIWM:&tbnh=150&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3DSpaarvarken%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
http://www.v-fonds.nl/
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UIT DE KRANT…….. 
 

PERSBERICHT 
Utrecht, 1 december 2011 

 Jongeren willen doorgaan met herdenken WOII 

Onderzoek wijst uit: meer dan 80% van de jongeren hecht belang aan 
herdenken  

Vanochtend heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten het 
NJR Panelonderzoek ‘Jongeren over Oorlog Herdenken’ gepresenteerd 
bij de opening van de plenaire ITF-vergadering (International Task Force 
for Coorporation on Holocaust Education, Research en Remembrance). 
Zij gaf aan het bemoedigend te vinden dat tieners van nu de Tweede 
Wereldoorlog willen blijven herdenken. Jongeren vinden het belangrijk 

respect te betuigen aan de slachtoffers en stil te staan bij het feit dat 
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Aan de manier waarop herdacht wordt 
hoeft niet veel te veranderen. Dit en meer blijkt uit het onderzoek dat in 
opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is 
uitgevoerd door het NJR Panel met hulp van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei.  

Herdenken is belangrijk 
Van de 890 jongeren die zijn gevraagd naar hun mening, vindt 83% het 
herdenken van de Tweede Wereldoorlog belangrijk. Bij de Nationale 
Dodenherdenking op 4 mei staan acht op de tien jongeren wel eens stil. Zij 
denken dan vooral aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Hieruit 
blijkt dat jongeren zich betrokken voelen bij het herdenken. De manier waarop 
herdacht wordt hoeft van hen niet veranderd te worden; een speciale 
jongerenherdenking of het veralgemeniseren naar andere oorlogen vinden zij 
niet nodig.  

Geraakt door persoonlijke verhalen 
Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren erg geraakt worden door 
persoonlijke verhalen van overlevenden. Dit spreekt meer tot de verbeelding 
dan historisch-politieke analyses. Jongeren willen dat de oorlog voelbaar 
wordt.  
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Meer aandacht op school en inzet social media 
De meeste jongeren krijgen via televisie (88%) en films (51%) informatie over 
het herdenken van de oorlog. Slechts vier op de tien jongeren vinden dat er op 
school aandacht aan het herdenken wordt besteed. In het onderwijs zou dus 
meer aandacht besteed mogen worden aan de Tweede Wereldoorlog en het 
herdenken daarvan, bijvoorbeeld door het uitnodigen van overlevenden of het 
bezoeken van Westerbork. Ruim acht op de tien jongeren denken ook dat 
social media belangrijk zijn bij het betrekken van jongeren bij herdenken.  

Jongeren met niet-Nederlandse ouders niet negatief 
Jongeren met ouders die niet in Nederland geboren zijn kennen minder 
oorlogsverhalen en staan minder vaak stil bij de Nationale Dodenherdenking. 

Uit het onderzoek blijkt echter op geen enkele manier dat zij negatief 
tegenover herdenken staan. Zij ervaren de verhalen die ze wel kennen juist 
relatief vaker als verdrietig.  

NJR Panel 

NJR vraagt regelmatig de mening van een groep jongeren, het NJR panel. De 
onderzoeken geven suggesties voor alternatief en beter beleid. De 
onderzoeksresultaten van ‘Jongeren over Oorlog Herdenken’ zijn te 
downloaden via www.njr.nl/NJRpanel.  

 

De Telegraaf: Nazi spion 

Amsterdam, 27 september 2011 – Van onze correspondent Berlijn. De nazi 
Walther Rauff, die in de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij de bouw van 
een mobiele gaskamer, heeft na de oorlog als spion voor West-Duitsland 
gewerkt. Dat blijkt uit het archief van de Duitse inlichtingendienst BND. 
Volgens BND-historicus Bodo Hechelhammer is het politiek en ethisch 
onbegrijpelijk dat Rauff werd gerekruteerd. Hij werkte van 1958 tot en met 
1962 als spion in Zuid-Amerika en stierf in 1984. 
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BOEKBESPREKING 

Interessante boeken: 

 Na het kamp, Jolande Withuis, Uitgever De Bezige Bij, ISBN 
9023416406; 

 Weest manlijk, zijt sterk (de biografie van Pim Boellaard), Jolande 
Withuis ,Uitgever De Bezige Bij, ISBN 9789023427834;  

 De Oorlog zit me op de hielen (biografie van Hans Teengs Gerritsen), 
Arno Bornerbroek, Uitgever Boom ISBN 9789085068075  

 Stuuf Wiardi Beckman, Johan S. Wijne, Uitgever Rap, ISBN 9060052552 
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Uitgeverij Van Gruting 
Looijenland 13, 6931 vb Westervoort 
026-3116418; info@vangruting.nl 
www.vangruting.nl 
 
De geheimzinnige arrestatie – in augustus 1941 – van zijn vader en tientallen 
van diens verzetskameraden was voor Rudi Harthoorn aanleiding tot een 
onderzoek. Zijn vader speelde korte tijd een leidinggevende rol in het 
communistisch verzet van Den Haag. Er bleek een groot verschil te bestaan 
tussen de bestaande geschiedschrijving en wat overlevenden en 
nabestaanden de auteur vertelden. De ontdekkingen die hij deed, zorgden 

ervoor dat zijn onderzoek breder werd opgezet. 
 
Vuile oorlog in Den Haag behandelt de drie fasen van het communistisch 
verzet gedurende de Duitse bezetting in de regio Den Haag (Leiden, Den 
Haag, Delft). De ondergrondse organisaties werden telkens opgerold door de 
Haagse Politie Inlichtingendienst (‘Documentatiedienst’) en de 
Sicherheitsdienst met hun Vertrauensmänner. De samenwerking tussen de 
inlichtingendiensten en de Gestapo begon al ver voor de Tweede 
Wereldoorlog. In hun strijd tegen de communisten hebben de inlichtingen-
diensten een zeer dubieuze rol gespeeld. De gevangengenomen 
communistische verzetsstrijders werden gefusilleerd of verdwenen in de 
Duitse kampen – met name Buchenwald, Groß-Rosen, Neuengamme en 
Dachau –, waar zij alsnog omkwamen of een lijdensweg moesten doorstaan. 
Aan de lijdensgeschiedenis van de gevangenen in Groß-Rosen wordt 
afzonderlijk aandacht besteed. 
 
In het boek staan veel onbekende historische details en op uitgebreid 
archiefonderzoek gebaseerde correcties op eerdere publicaties. Het werk is 
een eerbetoon aan de communistische verzetsmensen die veel offers hebben 
gebracht en daarvoor nooit publieke erkenning hebben gekregen. Een lijst van 
256 communistische slachtoffers van de regio Den Haag is in de bijlagen 
opgenomen. 
Rudi Harthoorn (1946) promoveerde in de natuurkunde en de economie. Hij 
was werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, het 
Energieonderzoek Centrum Nederland, en was software engineer in het 
bedrijfsleven. Hij schreef het nawoord bij het veel gelezen Verboden te sterven 

(herziene editie 2007), de kampervaringen van zijn vader.
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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”. 

mailto:info@cogis.nl
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