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VAN DE REDACTIE: ZEER BELANGRIJK: !
Onderwerp: toekomst Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers
Beste allemaal,
Helaas hebben we het afgelopen jaar veel oud-Natzweilers verloren. Zoals
jullie kunnen zien, zijn er nu nog vier oud-Natzweilers in leven. Het bestuur wil
zich nu beraden hoe verder in de toekomst. Om hier goed over na te denken,
zijn wij een lang weekend in Frankrijk geweest bij onze voorzitter, Ernst Sillem.
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het bestuur graag de mening wil kennen
van de volgende generaties. Een enquête over dit onderwerp wordt separaat
toegezonden aan de kinderen, kleinkinderen en andere familieleden van onze
oud-Natzweilers.
Vriendelijk en ook dringend vragen we aan de kinderen, kleinkinderen en
andere familieleden deze in te vullen en te zenden aan de redactie, Nicole
Planjer, Mient 42, 2564 KP Den Haag of per mail: nplanjer@hotmail.com.
Uiteraard kan deze ook per mail naar het contact adres gezonden worden.
De toekomst van de Stichting hangt hier vanaf.
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Het Bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. bedankjes

b. familieberichten
Het verdrietige nieuws bereikte ons uit Amerika dat op 19 februari jl.
Abe Mulbaum op 92-jarige leeftijd is overleden. De begrafenis heeft in
besloten kring plaatsgevonden vlak buiten Washington. Wij wensen Henriette
Mulbaum, hun zoon, kleinkinderen, andere familie en vrienden heel veel
sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
c. Overige
OPROEP 1:
Wie kent Walter Teller? Hij heeft in kamp Natzweiler-Struthof gezeten en zat
bij het 2e OD proces. Joost Rethmeier is op zoek naar een familielid. Zie
hieronder zijn uitleg:
Geachte dames en heren,
Ik doe momenteel een onderzoek naar een familielid (mijn oudoom Han
Jordaan) die in 1945 omgekomen is n.a.v. het berucht geworden Englandspiel.
In dat kader zoek ik een kind (waarschijnlijk een zoon) van een medegeheimagent van mijn oudoom, geheten Huub Lauwers. Deze overleefde de
oorlog en trouwde daarna met de weduwe van de dappere man waar hij als
geheimagent had gezonden naar Londen en te wiens huize in de
Fahrenheitstraat in Den Haag hij in februari 1942 opgepakt was.
Mevrouw Elisabeth (Lies) Teller-Eisenga was zwanger toen de Duitsers
haar huis binnenvielen en haar man, Walter Teller, (geboren 2-4-1910,
omgekomen 21-4-1944 Natzweiler) gevankelijk afvoerden. Toen haar kind
werd geboren is al snel na de oorlog Huub Lauwers, terug uit KZ Rawitz, met
haar getrouwd en is het kind (volgens mij dus een zoon) door hem
geadopteerd. Ik wil nu heel graag op het spoor komen van dat kind van
Huub e! n Lies Lauwers-Teller, waarvan ik verder niets weet. Zijn of haar
ouders zijn overleden (in 1999 en 2004).
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Is deze stichting wellicht in bezit van een naam en contactgegevens van dit
kind dat geboren moet zijn in 1942? Wellicht zijn er connecties richting zijn
biologische vader die omkwam in Natzweiler en die hij of zij nooit gekend
hebben... Alvast veel dank voor uw mogelijke hulp in dit zoeken naar een
speld in de hooiberg!
Groet, Joost Rethmeier, 06-50208432

OPROEP 2:
Wie kent Gijsbertus van Bemmelen?
Pol

23403

Bemmelen Gysbertus 21-08van
98

20-0744 Na

68883

Er is een plakkaat van hem op het politiebureau van Dordrecht waar op 4 mei
bloemen worden gelegd door waarschijnlijk familie.
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS

04-01-1922

Jaap

van Mesdag

18-05-1922

Skippy

de Vaal

14-07-1923

Ernst

Sillem

06-12-1922

Jan

van Kuik
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NATZWEILER – HERDENKING EINDE DER KAMPEN – 70 JAAR GELEDEN
De laatste zondag van april staat in Frankrijk elk jaar in het teken van de
herdenking van het einde der kampen. Overal in het land gebeurt dit.
Dit jaar kwam de President van de Franse Republiek , François Hollande, naar
Natzweiler. Zijn wens was tijdens deze herdenking voormalig gevangenen van
verschillende nationaliteiten te ontmoeten. Zo waren, naast een groot aantal
Franse oud-gevangenen, één Noor, één Pool en onze eigen Skippy de Vaal,
aanwezig.
Maurice, de zoon van Skippy begeleidde zijn vader op deze lange reis.
Daarnaast waren nog enkele bestuursleden van de vriendenkring aanwezig.
Maurice droeg het vaandel van de vriendenkring.
De dag begon vroeg. Na een uitgebreid ontbijt moesten we ons melden op een
parkeerplaats van de Super U in Schirmeck. Daar volgde een uitgebreide
security check. Zelfs het vaandel werd uitelkaar geschroefd…
Eenmaal in de bussen ging het in colonne naar boven. Bij het kamp werd
Skippy samen met de andere oud-gevangenen in een kleine tent ontvangen.
De rest zocht een plek in een hele grote overkapping waar vele tv schermen
hingen om de tocht van Hollande te volgen.
De president kwam met ruime vertraging uiteindelijk aan. Er was iets met een
vliegtuig uit Parijs en zijn gevolg…
Na de onthulling van een monument bij de gaskamer en een rondgang door
het kamp kwam hij dan eindelijk bij de oud gevangenen in de kleine tent.
Handen werden geschud, accolades gegeven en daar ging hij weer naar de
grote tent, met in zijn kielzog de oud-gevangenen.
De ceremonie bestond uit de kranslegging door de president, speeches, en
koorzang.
Nadat M. Hollande vertrokken was, brak er een chaos uit. Iedereen, moe en
hongerig van deze lange dag, stortte zich op de bussen die ons allen weer
naar beneden moesten brengen. De bus waar Skippy mee naar boven kwam,
stond vrij ver weg. Maar, gelukkig, er waren stoere militairen die hem in
gezwinde pas in een rolstoel naar de bus duwden.
Dan is het zondag avond, de meeste restaurants dicht… we waren moe,
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dorstig en flauw van de trek. Gelukkig vonden we een tafeltje bij ‘Chez
François’ in Fouday. Alles was daar eigenlijk vol. Bij de opmerking dat in ons
gezelschap een ‘ancien déporté’ was die de hele dag op de berg gewacht had,
werd er direct een plekje geregeld!
Eind goed, al goed en een mooie ervaring rijker!

Skippy de Vaal met de andere oud-gevangen in de tent
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Skippy de Vaal, Nicole Planjer, Maurice de Vaal
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NATIONALE HERDENKING OP DE DAM
Op 4 mei 2015 heeft Skippy de Vaal de gezamenlijke krans van de
verzetsdeelnemers en oorlogsslachtoffers gelegd.
Zijn dag begon al vroeg. Eerst werd hij geïnterviewd voor een lokale radio
zender, daarna naar Amsterdam ter voorbereiding van de plechtigheid. De taxi
waar hij mee werd opgehaald kreeg pech… maar uiteindelijk kwamen ze
heelhuids aan bij de Dam en Nieuwe Kerk.
Voor de plechtigheid op de Dam was hij aanwezig samen met zijn zoon
Maurice. In de Nieuwe Kerk waar een herdenking plaats vond, was hij in
aanwezigheid van ons staatshoofd en veel belangstellenden.

Op de Dam week Maurice niet van de zijde van Skippy. Na de kranslegging,
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de 2 minuten stilte en het Wilhelmus, volgden toespraken, het gedicht van een
scholier met 1e prijs bekroond en tenslotte het défilé geopend door de Koning
en Koningin.
Bloemen werden uitgereikt door scouts uit heel Nederland.
Na afloop werden de kransleggers door Koning en Koningin ontvangen in de
Grote Industriële Club.
Maar de dag van Skippy was nog niet ten einde… Met gezwinde spoed moest
hij daarna aantreden in Theater Bellevue voor de podiumpresentatie ‘Namen
in plaats van Nummers’ georganiseerd door Jos Sinnema. Een taxi vlakbij de
Club krijgen was niet eenvoudig maar met enig aandringen lukte dat tenslotte
wel.
Skippy werd met gejuich en applaus ontvangen op het podium. Deze
presentatie was intens, mooi en boeiend. Hij zal wel enige dagen nodig gehad
hebben om bij te komen van deze activiteiten.
Dat hij dit allemaal op zijn hoge leeftijd goed doorstaan heeft, bewijst wel zijn
sterke gestel!

NATZWEILERREIS 2015
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Voor wie zich nog wil aanmelden:
Lieve Oud Natzweilers en familie,
De organisatie rond de reis van 10-14 september 2015 is weer gestart.
Voor alle duidelijkheid wil het bestuur benadrukken dat de reis in eerste plaats
bestemd is voor de oud-Natzweilers en hun directe familie. Indien vrienden
deel willen nemen aan deze herdenkingsreis zal het bestuur hier een
beslissing over nemen.
Ook dit jaar zal de reis weer op een donderdag beginnen. Teneinde de hotels
tijdig te kunnen informeren verzoek ik u allen spoedig, doch uiterlijk voor 15 juli
a.s. uw deelname te bevestigen. De oud-Natzweilers en directe familie slapen,
zoals alle jaren, in de Fischhutte. De jongeren zullen, indien noodzakelijk
elders ondergebracht worden.
Ook als u geen gebruik maakt van de overnachtingen, maar wel wilt
deelnemen aan de herdenking en/of maaltijden verzoek ik dit eveneens z.s.m.
te melden.
Groep A

4 nachten, eigen vervoer

475,00 euro - op basis van 2
persoonskamer
555,00 euro - op basis van 1
persoonskamer

Groep B

3 nachten, eigen vervoer

372,50 euro - op basis van 2
persoonskamer
432,50 euro - op basis van 1
persoonskamer

Groep C

2 nachten, eigen vervoer

267,00 euro - op basis van 2
persoonskamer
307,00 euro - op basis van 1
persoonskamer

Groep D

7 maaltijden

280,00 euro

Groep E

lunch zaterdag

52,50 euro
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Groep F

los diner

42,00 euro

1 persoonskamer uitsluitend indien er voldoende kamers beschikbaar zijn.
Eventueel dieet/allergieën:
Ik verzoek u snel doch uiterlijk voor 31 juli a.s. te reageren. De reservering
wordt pas definitief als minstens de helft van het deelname bedrag rond deze
tijd betaald is op de rekening van:
Stichting Vriendenkring van oud-Natzweilers, Eosstraat 5 III, 1076 DK
Amsterdam.
IBAN: NL26INGB0000394148,
BIC: INGBNL2A,
Gaarne ook naam van alle deelnemers vermelden. Na opgave en betaling
ontvangt u de laatste definitieve berichten rond 1 september a.s..
Marjolijn de Loos
Eosstraat 5 III, 1076 DK Amsterdam,
Tel: 00 31 (0)6 51 803 406
e-mail: marjolijndeloos@gmail.com
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Voorlopig programma

Donderdag 10 september 2015
Aankomst in Hotel Restaurant La Fischhutte
Welkomst diner
Vrijdag 11 september 2015
Ochtendprogramma
Lunch
Middag vrijdag
Diner Fischhutte
Fakkelwacht in het kamp
Zaterdag 12 september 2015
Internationale en Nederlandse herdenking in het kamp
Indien de tijd het toelaat bezoek gaskamer
Lunch bij Auberge Metzger
Middag vrij
Diner Fischhutte
Zondag 13 september 2015
Vrij bezoek aan het kamp, het CERD en de steengroeve
Lunch
Middag vrijdag
Afscheidsdiner Fischhutte
Maandag 14 september 2015
Vertrek naar Nederland
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JAARLIJKSE EVENEMENTENKALENDER
Vanaf 12 juli 2015

Zomerprogramma ‘Hidden genocides:
Overshadowed by the Holocaust’

Amsterdam

2 september 2015

Symposium: 'Contextuele behandeling
van complex trauma: van mensenrechten
en culturele aspecten tot de virtual reality
benadering'. Aanmelden tot 31/8 via
M.Minkels@RvAgroep.nl o.v.v. naam,
persoonlijke of organisatie adresgegevens
en per workshopronde
twee voorkeuren.
Den Bosch

8 september

e.v. 4-daagse leergang: Trauma in
ontwikkelingsperspectief

Utrecht

F-ACT congres 2015 :
Herstelondersteuning

Amsterdam

Congres: Zorg & Finance.
Werken aan transparante
zorgadministratie en -financiering

Ede

GGZ Kennisdag 2015. Psychische
gezondheid van de jeugd.
24 september 2015

Amersfoort

17 september 2015

17 september 2015

22 september 2015

24 september 2015

24 september 2015

2 oktober 2015

Symposium 'Een kijkje in de keuken
van de verwerkingskliniek'
Maak kennis met de traumaverwerkingsmethodiek van de Duitse professor
Martin Bohus. Oranjewoud
(GGZ
Friesland)
Nursing congressen: Ouderenpsychiatrie
in de praktijk
Ede
Congres ACT 2015
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Den Bosch

2 en 3 oktober 2015

Vooraankondiging: Congres
georganiseerd door de Nederlandse en
Vlaamse Cliëntgerichte psychotherapie
verenigingen: Trilogie van menselijk
contact.
Empathie, relationele verbinding en
het ervarend zelf
Grobbendonk

8 oktober 2015

Derde landelijke congres. Vroegkinderlijke
Chronische Traumatisering: diagnostiek en
behandeling (vooraankondiging)
Amersfoort

8 oktober 2015

Kompas kinder- en jeugdpsychiatrie.
Koersen binnen de veranderde jeugdzorg Ede

8 en 9 okt. 2015

Symposium ‘Gestoorde slaap, een
onschuldig probleem?

’ Zeegse
(Drenthe)

12 oktober 2015

Laat professionals hun werk goed doen.
Goede diagnostiek in de GGZ leidt tot betere
en goedkopere Zorg
Ede

15 oktober 2015

Congres Positieve Psychologie:
Op eigen kracht

Bussum

18-20 okt. 2015

Conferentie: More Home-Less Treatment.
Rehabilitation at Risk in Europe in the
”Area of Freedom, Security and Justice” München

22-24 okt. 2015

9th European Congress on Violence in
Clinical Psychiatry
Kopenhagen

3-6 nov. 2015

World Conference of Women's Shelters.
Connect & Act to end violence against
women
Den Haag

5-7 nov. 2015

ISTSS 31st Annual Meeting. Back to Basics:
Integrating Clinical and Scientific
Knowledge to Advance the Field of
Trauma
New Orleans
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7 nov. 2015

17 november en
1 december 2015

Symposium 'Wat wel werkt!' Positief en
vakkundig hulpverlenen na seksueel
misbruik
Utrecht
Versimpelen - 2-daagse top class.
Projecten realiseren zonder gedoe

Utrecht

11-14 jan. 2016

Eilat International Conference on Loss,
Bereavement and Human Resilience in
Israel and the World: Facts,
Insights and Implications
Eilat, Israël

14-16 april 2016

ESTD Conference: Trauma,
dissociation and Affect dysregulation
across the life-span
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Amsterdam

UIT DE KRANT/VAN DE PERS……

TWEEDE WERELDOORLOG BASIS VOOR 4 EN 5 MEI
6 maart 2015
Nationaal Comité 4 en 5 mei presenteert toekomstvisie aan Staatssecretaris
van Rijn (VWS)
De Tweede Wereldoorlog staat centraal bij het herdenken op 4 mei én het
vieren van de Bevrijding en vrijheid op 5 mei. Cruciale gebeurtenissen uit de
Tweede Wereldoorlog vormen het fundament voor de Nationale Herdenking
en de Nationale Viering. Dat staat in de toekomstvisie Kom vanavond met
verhalen die het Nationaal Comité 4 en 5 mei vanmorgen in Den Haag heeft
overhandigd aan staatssecretaris van Rijn (VWS). In de visie stelt het comité
ook dat de op 4 mei de Nederlandse oorlogsslachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog herdacht worden, en daarnaast ook Nederlandse slachtoffers
van vredesmissies en oorlogssituaties van na de Tweede Wereldoorlog. Naar
de mening van het Nationaal Comité moet 5 mei een vrije dag voor iedereen
zijn, opdat deze dag nog meer betekenis kan krijgen.
Kom vanavond met verhalen is tot stand gekomen na
verkenningsbijeenkomsten, vele gesprekken met betrokken organisaties van
oorlogsgetroffenen en na openbare debatten. Dit proces heeft een jaar
geduurd. Met de visie wil het comité een bijdrage leveren aan het levend
houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en het nationale en
gezamenlijke karakter van 4 en 5 mei voor de toekomst bestendigen. “Ook
hoopt het comité dat de uitgangspunten in de visie een houvast zijn voor de
organisatoren van een van de vele andere herdenkingen en vieringen in het
land”, aldus Joan Leemhuis-Stout, voorzitter van het Nationaal Comité. “Met
het gezamenlijk herdenken onderstreept de samenleving dat zij deelgenoot is
van eenzelfde geschiedenis. Het comité wil dat de Dam als een plek voor
iedereen wordt ervaren.”
4 mei
Voorop staat dat op 4 mei de Nederlandse slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog worden herdacht. Het comité vindt het daarbij zinvol en
noodzakelijk de bepalende gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog te
onderscheiden, omdat juist zij kenmerkend zijn voor wat er toen gebeurde.
Denk aan Indië. Denk aan de Holocaust. Denk aan de Hongerwinter.
Leemhuis:“Geschiedenis kan nooit de optelsom zijn van alleen individuele
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verhalen, hoe belangrijk ook. Alleen door te benoemen voorkomen we dat we
vergeten.”
Daarnaast worden ook de Nederlandse slachtoffers van oorlogssituaties en
vredesmissies nadien herdacht. Want op 4 mei realiseren wij ons ook dat er
een einde is gekomen aan de Tweede Wereldoorlog, mede dankzij de inzet
(en het verlies) van grote aantallen geallieerde militairen. “In de Tweede
Wereldoorlog ligt een belangrijke motivatie om ons als Nederland actief in te
zetten voor internationale vredesoperaties. Het is om die reden dat ook
Nederlandse militairen die zijn omgekomen bij de inzet voor vrede en vrijheid
elders in de wereld op 4 mei worden herdacht. Het herdenken van hen sluit
daarbij aan”, aldus de voorzitter van het comité.
5 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei adviseert om van 5 mei een vrije dag te
maken. “Door van 5 mei een vrije dag te maken, kan Bevrijdingsdag uitgroeien
tot misschien wel de belangrijkste dag van het jaar”, verklaart Leemhuis. 5 mei
staat symbool voor de geschiedenis van onze vrijheid nu. “Ook op 5 mei dient
de gedachte van 4 mei Dit nooit weer levend gehouden te worden.” Dat doen
we door te beseffen van welke ideologie we bevrijd zijn en ons ervan bewust
te zijn dat voor democratie en rechtsstaat, zoals wij die in Nederland kennen,
is gestreden. Leemhuis-Stout: “Juist nu er in de samenleving veel spanningen
zijn, is dit besef extra van belang. Verhalen vormen hiervoor de sleutel.”
Meerjarenbeleidsplan
De visie is de basis voor het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van het comité
dat in het najaar gereed zal zijn. Het Nationaal Comité zal bij het opstellen van
dat plan het voortouw nemen om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog
levend te houden en richting te geven aan de zingeving van herdenken en
vieren. Uitgangspunt daarbij is dat het comité organisaties verbindt, inspireert
en vernieuwende activiteiten ten aanzien van herdenken, vieren en herinneren
initieert.
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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 en hun
weduwen 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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COLOFON

Redactie

Nicole Planjer
& Marjolijn de Loos

Inzenden kopij

Nicole Planjer
Mient 42
2564 KP Den Haag
Tel: 06-24769585

Uiterste datum inleveren kopij:
(indien getypt in computer, s.v.p.
per e-mail of diskette meesturen)

15 september 2015

Eindredactie

Nicole Planjer
e-mail: nplanjer@hotmail.com
& Marjolijn de Loos

Printed by

GrandPrix Copyrette
Parnassusweg 214
1076 AV Amsterdam
Tel: 020 – 664 59 09
Info@grandprixcopyrette.nl

Reisorganisatie

Marjolijn de Loos
e-mail: marjolijndeloos@gmail.com
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