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VAN DE REDACTIE 
 
OPROEP:  
TOEKOMST STICHTING VRIENDENKRING OUD-NATZWEILERS 
 
Helaas ontvallen ons steeds meer oud-Natzweilers en zijn er tijdens dit 
schrijven nog vijf oud-Natzweilers in leven. Het bestuur ziet zich genoodzaakt 
om komend jaar na te denken over “hoe nu verder” en hiermee bedoelen we 
o.a. hoe gaan we verder met herdenken in het algemeen, hoe gaan we verder 
met de jaarlijkse Natzweilerreis, de herdenking in Soesterduinen en hoe gaan 
we verder met de website en de nieuwsbrief? En de stichting!? 
 
Wij vragen een ieder die begaan is met dit bijzondere concentratiekamp in de 
WO II om zijn/haar ideeën hierover kenbaar te maken aan het bestuur zodat 
wij ieders wensen/oplossingen/suggesties mee kunnen wegen voor de 
toekomst. 
 
Ideeën e.d. kunnen gestuurd worden naar: nplanjer@hotmail.com, 
marjolijndeloos@gmail.com of info@natzweiler.nl. 
 
 
Wacht niet te lang! 
 
Bij voorbaat dank voor de medewerking.  
 
 
 

      

mailto:nplanjer@hotmail.com
mailto:marjolijndeloos@gmail.com
mailto:info@natzweiler.nl
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MEDEDELINGEN: 

 
a. bedankjes 
 
 
b. familieberichten 
Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Jan Smeets. 
Jan is overleden op 6 maart jl. en de begrafenis heeft onder grote 
belangstelling plaatsgevonden  in Eijsden. Wij wensen de hele familie Smeets, 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vrienden en bekenden heel veel 
sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
 
c. Overige 
 
Mei-concert met Herman van Veen, Claudia de Breij en Giovanca  

“Vrijheid vieren en doorgeven - met de lessen uit het verleden.” 

Herman van Veen, Claudia de Breij en Giovanca treden op tijdens het 5 mei-
concert op de Amstel in Amsterdam. Ze worden begeleid door het Nationaal 
Jeugdorkest (NJO).  “We kunnen hier zijn wie we zijn, zingen, dansen, zeggen 
wat we willen, zwijgen als we dat willen. Dat moeten we vieren, maar ook 
doorgeven - met de lessen uit het verleden. We moeten alert blijven. Zeker nu 
is de gezamenlijke boodschap van de solisten, die speciaal voor het concert 
nieuwe nummers schrijven, actueel. De NOS zendt het 5 mei-concert . 

 Zie voor meer informatie over herdenken en vieren: www.4en5mei.nl 

4 mei-voordracht door Ian Buruma 
Auteur Ian Buruma houdt dit jaar de 4 mei-voordracht tijdens de Nationale 
Herdenking in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Hoe de wereld zich oprichtte uit 
de puinhopen van de oorlog en hoe de oorlog heeft doorgewerkt in het leven 
van de tweede generatie zijn onderwerpen die hij in zijn voordracht benoemt. 
De bijeenkomst in de kerk wordt live uitgezonden via NPO2. De voordracht zal 
samen met de 5 mei-lezing in de boekhandel te koop zijn. De spreker op de 
Dam wordt later dit jaar bekendgemaakt. De 4 mei-voordracht 

De 4 mei-voordracht bestaat sinds 1992 en wordt jaarlijks uitgesproken tijdens 
de Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk. De eerste literaire lezing werd 

http://www.4en5mei.nl/
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voorgedragen door Harry Mulisch. In de 4 mei-lezing worden de emoties en 
herinneringen van oorlog en onvrijheid onder woorden gebracht. Andere 
auteurs die de voordracht hielden zijn onder meer Remco Campert, Wim de 
Bie, K. Schippers, Frank Westerman, Pauline Broekema en Jan Terlouw.  

Isa Hamerlinck (14) uit het Zeeuwse Koudekerke zal haar gedicht voordragen 
tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Zij won de finale van de 
wedstrijd Dichter bij 4 mei die in poppodium De Spot in Middelburg werd 
gehouden. Uit bijna 200 inzendingen werd het gedicht van Isa Hamerlinck 
gekozen. Isa over haar gedicht: “Er zijn zo veel vragen over de oorlog die ik 
zou willen stellen, maar dat kan niet meer. Dit gevoel heb ik in mijn gedicht 
vorm willen geven.” 

Speciale uitgave  
In de ochtend van 5 mei wordt in het Zeeuwse Vlissingen de 5 mei-lezing 
gehouden. Dit jaar spreekt de Israëlische auteur David Grossman. In 
samenwerking met de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek  (CPNB) worden de 4 mei-voordracht en de 5 mei-lezing in een mooie 
bundel uitgegeven. Deze bundel is te koop bij de boekhandels. 

David Grossman houdt 5 mei-lezing 2015 
De Israëlische schrijver David Grossman zal de jaarlijkse 5 mei-lezing houden 
ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. De 5 mei-lezing 
zal op 5 mei 2015 plaatsvinden in de provincie Zeeland te Vlissingen. Het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei is buitengewoon verheugd dat David Grossman 
de uitnodiging heeft aanvaard. 

David Grossman, (klein)zoon van Shoah-overlevenden en vader van een zoon 
die tijdens de militaire acties in 2006 omkwam, weet als geen ander hoe 
belangrijk vrijheid is. Voldoende reden om hem de 5 mei-lezing te laten 
uitspreken. David Grossman: “Ik acht het de taak van de schrijver om een 
vinger op de wonde te leggen, om op een nieuwe manier, in een taal waarvoor 
de lezer zich nog niet heeft leren afschermen, te beschrijven hoe 
gecompliceerd de bestaande situatie is, om stereotypen omver te werpen die 
het gemakkelijk maken om niets aan problemen te doen. De schrijver moet 
mensen in herinnering brengen dat menselijkheid en moraal nog steeds 
belangrijke kwesties zijn en hij moet waarschuwen voor de toekomst die 
voortvloeit uit het heden." 
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5 mei-lezing 
De 5 mei-lezing markeert het begin van de Nationale Viering van de Bevrijding 
en fungeert als bron van inspiratie voor en een verdieping van het debat over 
vrijheid. De lezing is een moment van bezinning op de kwetsbaarheid van 
vrijheid, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De invalshoek voor de 
komende jaren is Vrijheid geef je door met dit jaar als verdieping Vrijheid is 
nooit af (zie www4en5mei.nl: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor 
de toekomst). 

4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat het vieren van de 
vrijheid nadrukkelijk is verbonden met het teloor gaan van vrijheid en 
democratie in de Tweede Wereldoorlog. 

Elk jaar vindt de 5 mei-lezing in een andere provincie plaats, in 2015 in de 
provincie Zeeland. Met de bijeenkomst in Vlissingen laten de provincie en haar 
gemeenten zien hoe zij invulling geven aan het vieren van de vrijheid. 

Nationaal Monument Kamp Vught trekt meer bezoekers dan ooit 

Nationaal Monument Kamp Vught heeft in 2014 ruim 72.000 bezoekers 

ontvangen, een record. Het aantal bezoekers is de laatste jaren gestaag 

gegroeid, ook na de invoering van entree per 1 februari. Ruim 37.000 kinderen 

en jongeren bezochten in 2014 het herinneringscentrum, vooral in 

schoolverband. In totaal hebben vrijwilligers maar liefst 1850 rondleidingen 

verzorgd, ruim 100 meer dan in 2013. Voor scholieren, jeugdgroepen en 

geüniformeerden geldt nog steeds een gunstig rondleidingtarief. De invoering 

van entree was noodzakelijk vanwege de gestegen algemene kosten, 

energielasten en de kosten voor groot onderhoud. Op herdenkingsdagen, de 

eerste woensdag van de maand en voor Vrienden, Beschermers en veteranen 

is de entree altijd vrij. 
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In Memoriam Velo Bierman 
 
Op 15 december 2014 is Velo op de respectabele leeftijd van 98 jaar 
overleden. 
 
Velo’s leven kan als bijzonder gekenmerkt worden. Na zijn militaire dienst 
vervuld te hebben (1936) werd hij  weer opgeroepen. Als krijgsgevangene wist 
hij te ontsnappen, ging in het verzet, werd verraden en ging de weg naar het 
Oranje Hotel. Vele verhoren volgden. Uiteindelijk werd hij op transport gesteld 
om in Fort de Bilt gefusilleerd te worden. De verwarring over de spelling van 
zijn achternaam, Bierman of Biermann, bleek zijn redding. 
Terug naar Scheveningen, Amersfoort en volgde de tocht naar Natzweiler. 
Hier heeft hij als elektricien samen met Ernst gewerkt. Begin september 1944 
is ook hij op transport naar Dachau gegaan. Dit kamp was overvol en zijn tocht 
ging naar Gröditz. Hij is een overlevende van de Dodenmarsen! 
 
Natzweiler, en de andere kampen, hebben Velo voor het leven getekend. Hij 
had ‘levenslang’! 
 
Na de oorlog heeft Velo zich ingezet om de jeugd te vertellen wat er in de 
kampen gebeurde. Vele reizen heeft hij gemaakt met leerlingen van scholen in 
zijn omgeving. Van één van deze reizen is een film gemaakt die uitgezonden 
werd door TV Utrecht. 
 
Velo woonde samen met zijn Wiepkje in Bosch en Duin. Daar had hij zijn tuin 
en beesten waar hij rust vond. 
 
Dat hij ruste in vrede. 
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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 
 
11-08-1922   Abe   Muhlbaum 
 
06-12-1922   Jan   van Kuik 
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JOHAN KUIJER 
 
“Onlangs zijn wij in contact gekomen met bestuursleden van de “Stichting 
Vriendenkring van oud-Natzweilers”. Zij hebben ons gevraagd een stukje te 
schrijven over onze vader Johan Kuijer, oud-Natzweiler . 
Hij had het geluk als één van de weinigen de concentratiekampen te 
overleven. Wij vinden het een eer een kleine bijdrage te leveren, opdat we 
NOOIT zullen vergeten.” 
 

Jos en Karin Kuijer 

 
  
JOHAN KUIJER ,  15 oktober 1949 
 
Mijn naam…. Johan KUIJER , onder kampvrienden Jan genoemd. 
Geb. 11.01.1922 te Loenersloot.  
 
Opgegroeid in Amsterdam (rondom de Vredeskerk) met mijn ouders en zus. 
Tot mijn 18e levensjaar leidde ik een zorgeloos leven. 
 
Na de inval van de Duitsers heb ik mij bij een verzetsbeweging aangesloten, 
ontstaan in de parochie van de Amsterdamse Vredeskerk. 
Na te zijn verraden is onze verzetsgroep in juni 1941 opgepakt. 
 
Via de huizen van bewaring aan de Weteringschans en de Amstelveenseweg 
in Amsterdam en Kamp Amersfoort werd ik getransporteerd naar 
concentratiekamp Buchenwald. Hier ben ik o.a. te werk gesteld in de ”Gustloff 
Werke”, waar ik mijn sabotagewerkzaamheden voort kon zetten door de lopen 
van de gefabriceerde geweren licht krom te trekken. 
 
Eind 1943 ben ik als NN, “Nacht und Nebel”, gevangene naar Natzweiler 
afgevoerd. 
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Na D-day bij de ontruiming van Natzweiler werd ik naar Dachau 
getransporteerd, alwaar ik samen met mijn vrienden een zware winter met veel 
ziektes moest zien te overleven. 
 
Op 29 april 1945 werden wij door de Amerikanen bevrijd.  
 
Na de oorlog heb ik een opleiding gevolgd om bij de politie in Amsterdam te 
gaan werken. 
In 1950 ben ik getrouwd en kreeg ik twee kinderen.  
 
Johan Kuijer  
      
Overleden 18 november 1978, Amsterdam 
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'De reis van Van Eijsden' 
 
Op 26 oktober 1943 werd Gommair van Eijsden, verzetsman te Dordrecht, 
opgepakt door de SD voor ‘Judenbegunstigung’. Zijn arrestatie was het begin 
van een lange tocht waarin hij van kamp naar kamp gedeporteerd werd en 
waaraan hij uiteindelijk, op 5 februari 1945, bezweek. Zijn verhaal wordt tot op 
de dag van vandaag nog verteld door de enige en stille getuigen die hij naliet 
op zijn reis naar het dieptepunt: de brieven die hij vanuit gevangenschap aan 
zijn gezin schreef.  
 
Gommair van Eijsden was de vader van mijn oma, de opa van mijn vader, mijn 
overgrootvader. Afgelopen februari volgde ik het spoor van de brieven die hij 
schreef en reisde hem achterna. Deze symbolische reis per trein voerde me 
langs alle locaties waarnaar hij werd gedeporteerd tijdens zijn gevangenschap. 
Mede dankzij de hulp van de stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers heb ik 
op die reis ook Natzweiler Struthof kunnen bezoeken, waar mijn 
overgrootvader een aantal maanden gevangen zat. 
 
Het was een reis van zes dagen en honderden kilometers, die begon in zijn 
thuisstad Dordrecht. Daarna reisde ik naar het Oranjehotel en kamp Vught, 
naar concentratiekamp Dachau en het buitencommando Allach. Vervolgens 
reisde ik door naar Natzweiler Struthof. Als laatste ging de reis terug naar 
Dachau, waar ik hem, precies 70 jaar na zijn dood, op 5 februari 2015 
herdacht.  
 
Op mijn reis ben ik gevolgd door een film crew die de tocht hebben vastgelegd 
op film. Mijn doel is namelijk het maken van een documentaire over het 
verhaal van mijn overgrootvader en mijn zoektocht naar hem. 
 
De reis 
Het was een onvergetelijke reis, bewogen maar prachtig. We hebben alle 
locaties waar mijn overgrootvader gevangen zat kunnen bezoeken en filmen. 
Ons bezoek aan het ondergesneeuwde Natzweiler Struthof was één van de 
meest indrukwekkende ervaringen van de reis. De kilte en wreedheid van deze 
plek heeft ons diep geraakt. De verhalen die ons er verteld werden over de 
onmenselijke omstandigheden in het kamp zal ik nooit meer vergeten. 
 
Bij de poort van Natzweiler heb ik, zoals op elke plek waar mijn overgrootvader 
gevangen zat, een 'gedenktekentje' voor hem achter gelaten. Hij was een 
stevige sigarenroker, die in zijn brieven regelmatig om rookgerei vroeg. 
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Daarom heb ik een sigaar voor hem achter gelaten, samen met een kaartje 
met daarop zijn foto.  
 
De Documentaire 
We zijn terug gekomen van de reis met uren filmmateriaal. Dat zijn we nu aan 
het uitzoeken. Als eerste zullen we de komende tijd een korte ‘trailer’ van de 
documentaire maken en die verspreiden. Ik hoop hiermee een organisatie of 
omroep te vinden die de gehele documentaire wil uitzenden. Begin mei zal de 
documentaire klaar zijn voor uitzending in het kader van de herdenkingen rond 
70 jaar bevrijding. 
 
Een Oproep 
Voor mijn reis heb ik maanden onderzoek gedaan om zoveel mogelijk 
informatie te vinden over mijn overgrootvader. En ook nu nog, na mijn reis, wil 
ik zoveel mogelijk te weten komen over zijn lot.  
 
Mocht één van u de naam Gommair van Eijsden herinneren of herkennen 
uit verhalen, dan zou ik dat natuurlijk ongelofelijk graag vernemen. Ook 
als u andere tips of vragen over mijn project hebt, dan kunt u contact met 
mij opnemen. Alvast zeer vriendelijk bedankt! 
 

 
Gommair van Eijsden 

 
-- 
Berend Katz 
e-mail: info@katzontwerp.nl 
telefoon: 06-14 36 83 32 

mailto:info@katzontwerp.nl
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STICHTING STUUF  
 
Van Anneke Schouwink-Wiardi Beckman ontvingen wij de volgende brief die 
wij graag plaatsen. 
 
Nijmegen, januari 2015 

Geachte heer/mevrouw, 

In maart 2015 is het precies zeventig jaar geleden dat Herman Bernard 

(‘Stuuf’) Wiardi Beckman in het concentratiekamp Dachau overleed aan de 

gevolgen van vlektyfus. In januari 1942 was hij op het strand bij Scheveningen 

gearresteerd bij een poging om als ‘Engelandvaarder’ Londen te bereiken. Tot 

1945 verbleef hij in meerdere concentratiekampen, waaronder het gevreesde 

Natzweiler-Struthof in de Elzas. In 1944 werd dit kamp gesloten en werd hij 

overgeplaatst naar Dachau. Daar overleed hij, enkele weken voor de 

bevrijding. 

De ‘Stichting Stuuf’ is opgericht om een blijvende herinnering te realiseren aan 

Wiardi Beckman en daarmee aan alle slachtoffers van de bezetting en de 

concentratiekampen. De stichting wil op de plaats waar hij in 1904 geboren 

werd, de Batavierenweg in Nijmegen Oost, een bank als monument oprichten. 

Bezoekers en passanten worden hier uitgenodigd stil te staan bij het lot van 

Wiardi Beckman en andere oorlogsslachtoffers. Alle woningen aan de 

Batavierenweg zijn in 1944 vernietigd. Na de oorlog zijn hier flats en een park 

gekomen. Zittend op de bank, precies op de plek waar Wiardi Beckman in 

1904 werd geboren, kijkt de bezoeker uit over Nederland en Duitsland. Een 

informatiepaneel bij de bank geeft achtergrondinformatie over de 

oorlogsslachtoffers en Wiardi Beckman in het bijzonder. De Stichting Stuuf 

werkt bij de realisatie van het monument nauw samen met de gemeente 

Nijmegen.  

Voor het realiseren van het monument is een bedrag van € 40.000 nodig. De 

Stichting Stuuf stelt zich ten doel dit bedrag via een brede werving te 

realiseren. Diverse organisaties hebben zich al bereid gevonden een bijdrage 

te leveren. Meer informatie over de stichting en het beoogde monument vindt u 

op: www.stichtingstuuf.nl. 

http://www.stichtingstuuf.nl/
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Met vriendelijke groet, 

Stichting Stuuf 

Wiardi Beckman en Nijmegen 

Herman Bernard (‘Stuuf’) Wiardi Beckman werd in 1904 geboren aan de 
Batavierenweg in Nijmegen. Zijn vader, de psychiater Jacob Wiardi Beckman, 
opende datzelfde jaar net buiten de stad het sanatorium ‘Berkenoord’. De 
familie verhuisde in 1907 naar een huis in de buurt van de kliniek, ‘De Hooge 
Hof’. Tussen 1916 en 1922 bezocht Stuuf het Stedelijk Gymnasium in 
Nijmegen aan de Van Schevichavenstraat. Vervolgens studeerde hij 
geschiedenis in Leiden bij Johan Huizinga. 
 
Politicus 
Na zijn studie werkte hij als persoonlijk secretaris aan de memoires van 
Troelstra. In de jaren dertig groeide hij uit tot een van de leidende personen 
binnen de SDAP. Hij was politiek hoofdredacteur van Het Volk en lid van de 
Eerste Kamer. Hij leverde een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de 
SDAP van gewantrouwde (want ‘revolutionaire’) beweging tot een breed 
gewaardeerde regeringspartij. In 1939 trad de SDAP voor het eerst toe tot het 
kabinet. 
 
Verzetsstrijder 
Al in de jaren dertig was Stuuf sterk doordrongen van het gevaar van 
nationaalsocialisme en fascisme. In woord en geschrift waarschuwde hij voor 
de gevaren die de westerse cultuur bedreigden. Hij stond pal voor 
menselijkheid en recht. Na de Duitse inval stopte Stuuf onmiddellijk met zijn 
werk voor Het Volk. Hij werd redactielid van het illegale blad Het Parool. Op 18 
januari 1942 werd hij op het strand bij Scheveningen gearresteerd bij een 
poging op verzoek van ‘Londen’ als Engelandvaarder te ontsnappen. Zijn 
vriend Frans Goedhart, oprichter van Het Parool, wist op dezelfde dag wel 
veilig Londen te bereiken. Wiardi Beckman verbleef na zijn arrestatie onder 
andere in het concentratiekamp Natzweiler-Struthof. In maart 1945 overleed 
hij, net 41 jaar, in Dachau aan de gevolgen van vlektyfus. Na de oorlog werd 
hem postuum het Verzetskruis 1940-1945 toegekend. 
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Comité van Aanbeveling 

dhr. A.A.M. van Agt, oud-minister president 
dhr. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen 
dhr. Th.C. de Graaf, oud-burgemeester van Nijmegen 
dhr. J.H.T. Joosten, hoogleraar Nederlandse Letterkunde, voorzitter Numaga 
dhr. P.J.M. van Uhm, oud-commandant der Strijdkrachten 
mevr. T.H.G. Verhoeven, hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen 
mevr. J. Withuis, senior onderzoeker NIOD 
 
Bestuur Stichting Stuuf 
Anneke Schouwink – Wiardi Beckman * Harry Burgers * Wam Bless * Rutger 
Zwart 

Bijdragen 

Een bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL60 RABO 0192 0207 57, 
t.n.v. STICHTING STUUF . 

 
 
 
 



 
 
 

16 

  
JAARLIJKSE EVENEMENTENKALENDER 
 
Maart 2015  IT's all in the game. Seminar about surprising  

mental health effects of gaming*      Eindhoven   
9-12 maart 2015  Seminar: Paths of Prejudice and Justice   Amsterdam   
13 maart 2015  Première theatervoorstelling LEGER over  

jonge getraumatiseerde oorlogsveteraan door  
het Ro Theater       Rotterdam   

16 maart 2015  Depressie bij ouderen: Concrete handvatten  
voor omgang bij depressie bij ouderen    Ede   

18 maart 2015  Congres: Het onverklaarde verklaard!  
Constructief omgaan met patiënten met  
onverklaarde lichamelijke klachten    Zeist   

19 maart 2015  Symposium innovaties in de psychosezorg   Kloetinge   
20 maart 2015  Arq Voorjaarssymposium: Complex trauma???          Amsterdam   
20 maart 2015  Symposium Pas op: Omleiding!  

Alternatieve Communicatiekanalen in de  
behandeling van vroegkinderlijk trauma     Austerlitz   

23 tot 29 maart 2015 Week van de Psychiatrie.  
De psychiatrie op de schop..?!  
“Van pillen en isoleren, naar herstel en participeren”  Nederland   

24 maart 2015  Dag van de Dementiezorg. Complexe dementiezorg  
in de praktijk        Ede   

27 maart 2015  Tweede landelijk HART College symposium:  
Vroegkinderlijk trauma: diagnostiek, behandeling  
en herstel in de volwassenheid.     Amstelveen   

31 maart 2015  4e SWP Hersencongres: Abnormaal zo gek nog niet  Amsterdam   
2 en 21 april 2015  Versimpelen - 2-daagse top class Projecten  

realiseren zonder gedoe      Delft   
21 april 2015  Save the date: conferentie over ROM en  

Benchmarken in de ggz      Nederland   
23 april 2015  Congres Jeugdzorg      Bunnik   
24–26 april 2015  First International Conference on Transcultural  

Psychiatry in Central European Countries Gdynia Polen   
30 april 2015  Symposium GGZ+Tech      Amersfoort   
30 mei 2015   Symposium ‘Wat helpt kinderen seksueel  

misbruik verwerken?’      Utrecht   
4 juni 2015   Kennisfestival High & Intensive Care (HIC):  

de trein rijdt!        Amersfoort   
10-13 juni 2015  ESTSS conferentie 2015       Vilnius, Litouwen   
22-26 juni 2015  Internationale conferentie: The Legacy of the  

First World War: Interdisciplinary Perspectives   Den Haag   
24-26 juni 2015  3rd European Congress on Assertive Outreach.  

Reaching out together       Oslo   
8 september e.v.  Cursus: Trauma in ontwikkelingsperspectief   Utrecht   
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22 september 2015 GGZ Kennisdag 2015. Psychische gezondheid  
van de jeugd       Amersfoort   

8 oktober 2015  Derde landelijke congres. Vroegkinderlijke  
Chronische Traumatisering: diagnostiek en  
behandeling (vooraankondiging)     Amersfoort   

22-24 oktober 2015 9th European Congress on Violence in  
Clinical Psychiatry        Kopenhagen   

3-6 november 2015 World Conference of Women's Shelters.  
Connect & Act to end violence against women   Den Haag   

5-7 november 2015 ISTSS 31st Annual Meeting. Back to Basics:  
Integrating Clinical and Scientific Knowledge to  
Advance the Field of Trauma New Orleans   USA  
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JAARLIJKSE HERDENKINGSREIS    september  2015 
 
De reis naar Natzweilers zal dit jaar plaats vinden van 10-14 september as.. 
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit: 

- Donderdag:  reisdag, s ’avonds een welkomst diner in Hotel Restaurant La Fischhutte 

te Mollkirch 

- Vrijdag: een ochtend programma gevolgd door een lunch ergens in de omgeving, 

middag vrij. s ’Avonds  fakkelwacht in het kamp. 

- Zaterdag: herdenking bij het ‘Mémorial’ gevolgd door een stille tocht naar de 

Nederlandse gedenkplaquette in de askuil. Lunch bij Auberge Metzger in Natzwiller, al 

dan niet met anderen nationaliteiten, middag vrij, diner in de Fischhutte. 

- Zondag: vrij bezoek aan het kamp, museum, steengroeve en voor hen die willen de 

gaskamer, middag vrij, afscheidsdiner. 

- Maandag: reisdag 

De kosten voor deze reis zijn nog niet bekend. U kunt echter al aangeven of u geïnteresseerd 
bent dan sturen we u binnenkort de gewenste informatie toe. Stuur uw gegevens dan op 
naar: 
marjolijndeloos@gmail.com 
of  
naar het contactformulier op onze website: www.Natzweiler.nl 
of 
naar het secretariaat: 
info@natzweiler.nl  
 
Ook kunt u een sms/whatsapp sturen naar: 
+31 6 51 803 406 
 
Marjolijn de Loos, reisorganisatie 

mailto:marjolijndeloos@gmail.com
http://www.natzweiler.nl/
mailto:info@natzweiler.nl
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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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Frédérique Neau-Dufour  - Directrice van het Centre Européen du 
Résistant Déporté 
 
 

Frédérique Neau-Dufour, sinds 2011 directrice van het Centre Européen du 
Résistant Déporté  Natzweiler-Struthof, is benoemd tot de 'Vrouw van het Jaar' 
door de Press Club Straatsburg - Europa! Zie onderstaande link. 
 
Sinds 2011 is zij directrice van het CERD. Samen met haar uitzonderlijke 
'equipe' mensen werkt zij aan het levend houden van de herinnering aan deze 
zeer zwarte pagina in de geschiedenis,. Daarnaast staat voorop, de educatie 
van de jeugd. Voor oud-gevangenen en hun familie is  zij samen met  haar 
team altijd bereikbaar. Niets is hen teveel! 
 
Een bijzondere vrouw. 
 
Frédérique is geboren in Afrika. Na enkele jaren verhuist het gezin weer naar 
Frankrijk. Haar jeugd brengt zij door in de Anjou. Na haar eindexamen 
 studeert zij aan " l' Institut d'études politiques de Paris". Zij promoveert in 
1998 over Ernest Psichari. 
 
Zij was hoogleraar geschiedenis, onderzoeker bij de 'Fondation Charles-de-
Gaulle, verantwoordelijk voor de tentoonstelling Charles-de-Gaulle, de 
reizende tentoonstelling Charles de Gaulle en Konrad Adenauer,  en 
conservator van 'La Boisserie' het familiehuis van generaal de Gaulle tot 2009. 
Van 2010-2011 was Frédérique, bij het ministerie van Defensie, 
verantwoordelijk voor de belangrijke herdenkingsplaatsen in Frankrijk. 
Vele publicaties zijn van haar hand verschenen. 
 
Het hele interview is te lezen op de volgende link: 
 
 

http://www.alsace20.tv/VOD/News/24h_en_Alsace/Frederique_Neau-

Dufour__elue_femme_de_l_annee_par_le_Club_de_la_Presse_de_Strasbourg-

Europe-TiJKk7IGC4 
  
 

http://www.alsace20.tv/VOD/News/24h_en_Alsace/Frederique_Neau-Dufour__elue_femme_de_l_annee_par_le_Club_de_la_Presse_de_Strasbourg-Europe-TiJKk7IGC4
http://www.alsace20.tv/VOD/News/24h_en_Alsace/Frederique_Neau-Dufour__elue_femme_de_l_annee_par_le_Club_de_la_Presse_de_Strasbourg-Europe-TiJKk7IGC4
http://www.alsace20.tv/VOD/News/24h_en_Alsace/Frederique_Neau-Dufour__elue_femme_de_l_annee_par_le_Club_de_la_Presse_de_Strasbourg-Europe-TiJKk7IGC4
http://www.alsace20.tv/VOD/News/24h_en_Alsace/Frederique_Neau-Dufour__elue_femme_de_l_annee_par_le_Club_de_la_Presse_de_Strasbourg-Europe-TiJKk7IGC4
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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.  

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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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/ 

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/
http://www.google.nl/url?url=http://achterdesamenleving.nl/belasting-is-erger-dan-diefstal/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9eCKVIPJLcXBOcP_gegB&ved=0CCIQ9QEwBg&usg=AFQjCNHjzA3HfO0YGCnAYu2Hj_O_a8GQUA


 
 
 

24 

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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