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VAN DE REDACTIE
Vriendelijk verzoeken wij iedereen zijn/haar e-mail adres naar de redactie te
mailen. We hebben helaas nog steeds niet alles compleet. Bij de volgende
Natzweilerberichten zal er weer een lijst toegevoegd worden. Verzoek aan een
ieder om deze goed te controleren en de wijzigingen door de geven aan de
redactie: nplanjer@hotmail.com of marjolijndeloos@gmail.com.
Bij voorbaat dank.
Het bestuur
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MEDEDELINGEN:
a. bedankjes

b. familieberichten
Astrid de Vaal liet ons het volgende weten:
Lieve allemaal,
Hans en ik hebben het zo gezellig samen dat we hebben besloten om te gaan
samenwonen. Hierbij ons nieuwe adres en telefoon nummer:
van Linschotenlaan 130
1212 EW Hilversum
035-6833146
Mobiel: 0619050076.
Lieve groetjes,
Astrid de Vaal & Hans Otten
Namens de redactie en Vriendenkring: heel hartelijk gefeliciteerd Astrid en
Hans en veel geluk in het nieuwe huis!
c. overige
Nationaal Monument Kamp Vught organiseert op 25 oktober a.s. het
benefietconcert dat het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op 25 oktober
om 20.00 uur aanbiedt ten behoeve van de actie ‘Barak 1B onder dak’ in de
Martinihal in Vught. Voor meer informatie over het Orkest van de Koninklijke
Luchtmacht, zie www.luchtmachtkapel.nl/orkest of neem contact op met Ron
Geurts, sectie Communicatie Commando Luchtstrijdkrachten: 076 544 71 24 /
06 51 460 296 of rtg.geurts@mindef.nl
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OPROEP BERNARD WOLF

Wie heeft Bernard Wolf gekend? Rebecca Wolf is op zoek naar meer
informatie over haar vader. Het enige dat zij weet, is dat hij aan het eind van
de bezettingsperiode naar het vliegveld is gestuurd en daar waarschijnlijk is
overleden. Dit zijn de gegevens die zij heeft:
Mijn vader was: Bernard Wolf
geb. 30-12-1909 te Rotterdam
zijn nummer was: 41008
U kunt contact opnemen met:
Rebecca Wolf
email: renk217@zonnet.nl
tel. 0612865466
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OPROEP VOOR INFORMATIE HAILFINGEN
Van de heer Volker Mall ontvingen wij de volgende oproep.
Dear Mrs,
Since 10 years we are researching the history of the KZ-Außenlager
Hailfingen, a sub camp of Natzweiler. 28 prisoners came from the Netherlands
via Auschwitz >Struthof (near Danzig) to Hailfingen. 27 of them died in the
holocaust.
We could tell the relatives of 7 of them, were their fathers/grandfathers died.
Mostly they had no or wrong information about the whereabouts…
To find relatives of the other 21 prisoners it would be well if we could publish
an article in your magazine.
If necessary we would translate it from German to Dutch. Of course also with
abbreviations.
The article is attached.
See also www.kz-gedenkstaette-hailfingen-tailfingen.de.
Kind regards
Volker Mall,
KZ-Gedenkstätte Hailfingen/Tailfingen e.V., Hohe-Wacht-Str.7,
D 71083 Herrenberg, tel: +49703226455
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KIND VAN …. HOGE TOPPEN EN DIEPE DALEN
Van Rob Holleman, zoon van Anton Holleman, ontvingen wij de volgende
gedachten.
Hoge toppen en diepe dalen was een zelf inzicht van mijn vader over zijn
eigen leven. Bij zijn crematie heeft mijn zus een gedicht voorgelezen in die
trant. Hij had dat zelf uitgekozen. Treffender kan niet. Vader Ton was een vent
met heerlijke humor, warmte, egoïsme, ik-ben-hier-de-baas attitude in het
gezin, het moest wel om hem draaien. In puberteit verraden, gearresteerd,
kapot geslagen, broer en halfgod door Duitse kogel verloren, en dus in Duitse
wijsheid gespaard als Ariër omdat oudste broer Cor ‘zum Toten verurteilt war’.
Jongste en nakomertje van drie kinderen, verwend, driftig en nadien verwend
met de onvoorstelbare toewijding en liefde van m’n moeder: zijn alles, zijn
Bobby.
Piet Bouwense heeft m’n vader in de december 2001 uitgave van NB, zeker in
de laatste paragraaf, ‘spot on’ beschreven. Kort gezegd: door wat hij in zijn
puberteit, in zijn blauwdruk fase heeft meegemaakt was hij, zeker emotioneel,
voor de rest van zijn leven het Noorden kwijt.
Klinkt dat bekend voor u ? Denk het wel.
De eerste keer dat ik Natzweiler bezocht was ik 90 centimeter hoog met als
enige aardse bezittingen mijn kleren en de lolly in mijn mond. Ik kan me er
niets meer van herinneren behalve dat het bloedheet was en dat ik me
verveelde .. pff geen eens een speeltuin.
De bezoeken er na kan ik me wel herinneren. Hoge toppen, diepe dalen. We
kwamen bij het kamp rond (Franse-) lunchtijd en de toegang werd mijn vader
ontzegd tot na de lunchtijd. Het kleurrijke vocabulaire van pa was vernieuwend
doch weinig complimenteus voor het door hem zo aanbeden ambtenaren
gezelschap ter plaatse.
Hoge toppen, diepe dalen. Het jaar erna bezochten we het kamp nogmaals en
weer was het (Franse-) lunchtijd. Deze keer kreeg Ton (nu herkend als
voormalig Natzweiler ingezetene) de sleutel van het toegangshek
overhandigd. M’n vader was overmand door emoties vanwege dit in zijn ogen
giga symbolisch gebaar.
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Ik heb samen met mijn vader de bloemen gelegd tijdens de Natzweiler reis, ik
heb namens mijn vader de bloemen gelegd tijdens de Natzweiler reis in het
jaar dat hij terugkeerde naar de overleden Natzweiler maten. Mooi om
meegemaakt te hebben.
Als kind van .. is het ook hoge toppen en diepe dalen. Hoge toppen als het
goed met hem ging, lachen, als het niet goed ging .. diepe dalen.
Ik zie ze nog zitten bij ons thuis: Piet (grote handen) Bouwense, Jan (leg ff die
prothese op tafel) Schutrup, Herman Fontijn, Cor Brouwer, Rein Boverhuis,
Bauke Planjer, etc. etc. Lachen, fles op tafel.
En toch, als ik thuis kwam uit school en m’n fiets in de garage zette, de auto
van m’n vader zag dacht ik: *** hij is thuis. Niet omdat ik niet van hem hield of
blij met hem was als vader .. nee omdat ik niet wist wat me te wachten stond.
Hoge toppen, diepe dalen, het kon alle kanten op. Hij kon me omhelzen, hij
kon me weg schelden. Elke dag een emotionele lotto.
Ik heb hem omhelst, ik heb hem vervloekt. Ik heb geprobeerd als kind en als
mens begrip voor hem op te brengen. En dat kan je niet volledig, ook al ben je
kind van. Je hebt het niet meegemaakt, je was er niet bij, en dat geeft een
onoverbrugbare emotionele kloof. En toch .. en toch toen ik naast hem stond in
2000 bij de krans bij de gedenksteen .. en toen een jaar later in 2001 helaas
zonder hem bij de gedenksteen stond luisterend naar zijn gedicht voorgelezen
door zussie.. en toch dacht ik toen ‘niet slecht gedaan Pap, ik hou van je, je
had het niet voor het kiezen’. En zo is het.
Binnenkort ga ik met mijn zoon Sander van bijna 16 jr naar Natzweiler .. de
plaats waar opa Ton gevangen heeft gezeten. ‘Kind zijn van’ is niet altijd even
simpel gebleken. Maar ook ik ga het doorgeven. Opdat we niet vergeten.
Inderdaad.

Met vriendelijke groeten,
Rob Holleman.
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NATZWEILER HERDENKING 6 – 9 SEPTEMBER 2012
Welkomstwoord Marjolijn de Loos 8 september 2012
Dames en Heren,
Een special welkom is gericht tot de 3 oud Natzweilers, Ernst, Japie en Skippy.
Voorts heet ik van harte welkom tijdens deze herdenking:
Kol. Blacquiere , Defensie attaché te Parijs en mevrouw,
De heer Marcel Floor, namens de minister van VWS,
De heer Jan Rademaker namens de Permanente Vertegenwoordiging van
Nederland bij de Raad van Europa te Straatsburg,
Mr. Egbert Myjer, rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
en mevrouw
Overste Keunen, commandant militaire muziek van de krijgsmacht,
Mevrouw Frédérique Neau-Dufour, directrice van het Centre Européen du
Résistent Déporté.
Elk jaar weer zijn wij hier om de gruwelen van dit verschrikkelijke kamp te
herdenken; elk jaar weer maken jullie 3-en deze tocht om hier aanwezig te
zijn; elk jaar worden de rijen dunner; maar onder de Natzweilers is sinds
augustus een 100-jarige, onze Wim Roessingh!!! Wie had dat gedacht. Jullie
bijzondere mannen, met een sterke wil tot overleven.
Jullie hebben indertijd een keuze gemaakt die jullie achter prikkeldraad bracht.
Een keuze waar je toen de consequenties niet van kon overzien.
Velen hebben het niet overleefd, jullie wel. Maar jullie moeten wel leven met
de herinneringen aan de gruweldaden.
Sinds enkele jaren is er steeds meer belangstelling van kinderen en
kleinkinderen van wie hun grootvader hier omgekomen is. Dit bewijst dat jullie
geschiedenis niet vergeten wordt.
Op deze plek, de plek waar de as van een onbekende gevangene rust, zullen
de kleinkinderen spreken en een krans leggen.
Mag ik nu het woord geven aan :
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Kevin Smeets, kleinzoon van Jan Smeets
Toen ik 2 weken geleden gebeld werd door marjolein met de vraag of ik bij de
herdenking iets wilde vertellen over mijn opa Jan Smeets, was ik natuurlijk blij,
want het is een hele eer om iets over je opa te mogen vertellen bij een
herdenking zoals deze. Ik ben toen goed gaan na denken wat ik eigenlijk over
mijn opa weet en ik ben toen tot de conclusie gekomen dat ik eigenlijk niet
zoveel van mijn opa weet. Ik weet het klinkt raar maar toch is dat zo. Ik weet
dat hij voor 2 dingen een grote passie heeft. Zijn 1ste grote passie waren zijn
duiven. Hij had in de achtertuin een grote duiventil, waar wel honderden
duiven in zaten. Daar was hij druk bezig mee om zijn duiven te verzorgen en
wedstrijd klaar te maken, want hij deed er ook wedstrijden mee. Als hij niet met
zijn duiven bezig was dan, was hij bezig met zijn 2de grote passie en dat was
voetbal kijken. Het liefste keek hij iedere wedstrijd, maar als dat niet kon dan
keek hij de dag erna wel in de krant om te kijken wat de uitslag was. Over de
gebeurtenissen die zich hier in het kamp en andere kampen hebben
afgespeeld praat hij nooit over. Dat was voor hem denk ik te moeilijk. Daarom
denk ik dat ondanks dat de mensen die in dit kamp en alle andere kampen
hebben gezeten na de bevrijding in vrijheid leven en hebben geleefd, maar dat
deze mensen diep van binnen nooit bevrijd zijn!!!
Marcel Floor
Dames en heren,
Het is mij een voorrecht en genoegen hier vandaag op deze prachtige dag,
met u aanwezig te zijn bij deze herdenkingsplechtigheid. Een bijzonder
voorrecht is het om dit te doen in aanwezigheid van enkele Oud-Natzweilers.
Net als vorig jaar zijn ze er erbij, gaven ze gisteravond de vlam door, geven ze
vuur en inspiratie aan een volgende generatie. Mogen ze dat nog lang zo
doen.
Bij de herdenking hier, vandaag, schaaft de zonneschijn wat van de scherpe
kanten van deze zo in en in beladen plek af. In het volle daglicht aanschouwen
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we dat het licht, het vuur, sterker is dan mist en nevel. Dat vuur moeten we
doorgeven. Dat vuur geven we door.
De vriendenkring Oud-Natzweilers blaast mede dit vuur aan. Met een
kersverse, nieuwe voorzitter. Fijn dat u nu als baken, destijds als een van de
jongste gevangenen, op zeer respectabele leeftijd deze taak een aantal jaren
ten behoeve van de oud-gevangenen, kinderen en kleinkinderen op u wilt
nemen.
De vriendenkring roert zich in de gezamenlijke zoektocht naar hoe die
herinnering over te dragen op de jeugd. We zijn hier blij mee. Het debat, de
zoektocht levert soms spanning op, vragen over intenties, en keuzes. In dat
debat is het wederzijds respect uiteindelijk wat telt. Niemand heeft de ultieme
waarheid of de absolute antwoorden, niemand mag of kan het debat
monopoliseren. Alleen het met elkaar in gesprek komen, zijn en blijven, brengt
ons allen verder.
Vanuit die overtuiging heeft het kabinet afgelopen januari in een lange brief
aan de Kamer, de dilemma’s en uitdagingen van het herdenken geschetst. Die
visie is tot stand gekomen na uitvoerige consultatie van zeer velen: mensen en
organisaties met een verleden in verzet of vervolging.
En dat consulteren en debatteren gaat door; vanuit haar persoonlijke
commitment nodigt de staatsecretaris van VWS geregeld mensen uit om met
elkaar en met haar in gesprek te komen over de herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog. Of je nu gevangen zat in Nederlands Indië of je vader als Sinto
vervolgd werd, of als kleinzoon van een verzetsheld, of als ex-gevangene van
Bergen Belsen. Het lijkt een formule die inspireert. Verschillende verhalen over
verzet, ontbering, lijden en verlies worden gedeeld in een diep besef dat
mensen elkaar dit niet nog eens aan mogen doen, en dat we dit bewustzijn
aan onze kinderen moeten meegeven, over hoe dat zou kunnen. Dat we ze
moeten leren dat ze, als het er op aankomt, keuzes kunnen maken.
Over het maken van keuzes hoef ik u niets te vertellen, integendeel, hier past
grote bescheidenheid. U koos. U moet gedacht hebben “dit pikken we niet”
En u droeg de consequenties van die keuzes. Ze hebben waarschijnlijk een
zeer groot deel van uw leven zwaar beïnvloed. U koos tegen de Duitse
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bezetter, tegen dictatuur, tegen de vernietiging van mensen. En u heeft
gekozen voor vrijheid, voor democratie en voor de rechtstaat. Ik zeg dit in
grote dankbaarheid, vier dagen voor de parlementaire verkiezingen in
Nederland.
Een ‘ereschuld’ tegenover de mensen die opstonden tegenover de bezetter
was jarenlang de hoeksteen van het overheidsbeleid in Nederland over de
WOII. We moeten uiteraard afwachten wat de kiezer vindt en tot wat voor
coalitie dit leidt. Maar tegelijkertijd kunnen we wel met zekerheid stellen dat
boven de partijpolitieke dynamiek verheven staat dat we als Nederlandse
samenleving respect willen tonen aan mensen als u. En dat we het belang
zien van het vergroten van kennis en bewustzijn over die ontwrichting van de
rechtsorde, van de samenleving. Die transitie van generaties is een
gezamenlijke zoektocht de komende jaren. We doen hiervoor ook graag een
beroep op de Vrienden van Oud-Natzweilers.
Dominee Nico ter Linden zei over Natzweiler; “als er ooit omstandigheden
waren, waar het menselijk karakter op zijn zwaarst kon worden getest, dan
was het zeker in dit vernietigingskamp”. Opvoedende woorden. Aan de ene
kant versterken ze de boodschap ‘dat nooit weer”. Nooit meer mogen wij
mensen elkaar deze test aandoen. Aan de andere kant wijst de uitspraak op
de noodzaak dit karakter te kweken en te voeden met waarden van
medemenselijkheid, respect en mededogen. Dat is een universele boodschap
die niet vaak en duidelijk genoeg kan klinken. Die niet sleets is, die we uit
moeten blijven dragen. In Europa, in Nederland en naar onze eigen kinderen.
Dank u
Frédérique Neau
En présence de
Colonel J. Blacquière, attaché de Défense de l’ambassade des PaysBas
Monsieur M. FLOOR, représentant du ministre de la santé
Monsieur J. Rademaker, représentant de la Représentation Permanent
des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe
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Monsieur E. Myjer, juge à la Cour Européenne des droits de l’Homme
Lors de la veillée d’hier soir, j’ai à un moment donné regardé les étoiles dans
le ciel parfait de cette nuit d’été. L’altitude les rendait plus proches. J’ai pensé
alors, que plus que les quelques baraques restantes, plus que l’enceinte de
barbelés, plus que nos pauvres existences humaines qui ne font que passer,
elles étaient les témoins intemporels, fixes, fidèles à tout jamais, des
événements terribles de Natzweiler.
J’ai pensé cela, et j’ai pensé aussi très fort aux trois rescapés qui étaient là,
sous la voûte protectrice du ciel pur : Jan « Skippy », Ernst, Jaap.
J’ai pensé aussi à tous les autres, ceux qui sont, ceux qui ne sont plus, ceux
dont les cendres ont été livrées à cette terre du Struthof et je me suis dit que le
nom de chacun d’entre eux devrait devenir une étoile dans le ciel. Nous
devons garder le souvenir de ces hommes aussi brillant qu’un astre, aussi fort
et éternel, car il ne sert à rien de préserver un site, de restaurer des baraques,
de faire venir des visiteurs, si tombent dans l’oubli les visages de ceux qui
furent déportés ici, et leurs souffrances, et leur courage.
Je regardais donc le ciel splendide, étincelant d’étoiles, et je pensais que pour
les rescapés qui lèveraient les yeux vers lui, ce ciel devait être le même qu’en
1943, incroyablement grand, porteur de tous les espoirs spirituels qui forgent
l’âme humaine, et que cela devait être bien troublant de se retrouver nez à nez
avec le paysage de ses rêves et de ses cauchemars d’autrefois.
Dans un coin de la galaxie qui nous surplombe et nous entoure, là où aucun
télescope ne peut poser son regard, j’ai donné à 52000 étoiles inconnues le
nom des déportés de Natzweiler. Désormais néerlandaises, allemandes,
françaises, désormais animées d’un destin, elles nous contemplent pour
toujours.
C’est le sens de notre mission, à nous les descendants, à nous les
responsables de ce lieu de mémoire : faire que l’histoire des déportés reste un
phare dans nos sociétés préoccupées par mille autres choses, faire que le
Nacht und Nebel s’évapore, et que même en pleine nuit brille encore et
toujours le souvenir de ceux qui ont combattu le nazisme et son inhumanité.
Frédérique NEAU-DUFOUR
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Korte Nederlandse samenvatting van de toespraak van Frédérique NeauDufour
De toespraak van Frédérique was opgebouwd rond het thema van de sterren
aan de hemel. In haar poëtisch Frans beschreef zij haar gevoelens op de
avond van de fakkelwacht onder een heldere sterrenhemel. Zij denkt dan dat
meer dan de overgebleven barakken, het prikkeldraad, meer nog dan wij die
slechts passanten zijn, sterren de eeuwig durende trouwe en standvastige
getuigen zijn van de verschrikkingen van Natzweiler.
Ook heeft zij sterk gedacht aan de drie overlevenden die daar onder deze
sterrenkoepel stonden :Jan (Skippy), Ernst en Jaap.
Zij dacht ook aan de anderen, zij die zijn en niet meer zijn, zij waar de as van
hier in deze grond van de Struthof ligt en dat elke naam een ster aan het
firmament moet worden. Wij moeten de herinnering aan deze briljante
mannen, behouden. Het heeft geen zin om een plek te behouden, barakken te
restaureren, bezoekers te verwelkomen, als de herinnering aan hen die hier
gedeporteerd waren, hun beproevingen en moed, vergeten worden.
Kijkend naar deze prachtige hemel vol flonkerende sterren dacht zij aan de
overlevenden, die kijkend naar deze hemel, dezelfde hemel als in 1943 zagen,
onmetelijk groot, en dat het verwarrend moest zijn geconfronteerd te worden
met de dromen en nachtmerries van toen.
Zij heeft in een onbereikbaar hoekje van het ons omringende heelal aan 52000
onbekenden sterren de namen gegeven van de gedeporteerden van
Natzweiler; Nederlanders, Duitsers, Fransen en allen die door het noodlot
getroffen werden.
Het is onze missie, wij van de volgende generaties en zij die het
herinneringsoord beheren, te zorgen dat het licht van de gedeporteerden blijft
schijnen, als een baken in de overvolle maatschappij, zelfs midden in de nacht
als herinnering aan hen die het nazisme en de onmenselijkheid bevochten.
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Foto Richard Smeets
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Toespraak Rob van Mesdag op zaterdag 8 september
Het past ons die hier boven staan onze eerbied te getuigen aan de mannen
die hier beneden staan op deze herdenkingsplaats, wier vastberadenheid en
moed in de oorlogsjaren er toe geleid heeft dat zij hier als gevangenen terecht
kwamen.
Ongetwijfeld denken zij terug aan hun eigen, persoonlijke ontberingen in dit
kamp en aan het lijden en sterven van hun vele mede-kamp genoten in dit en
andere kampen.
Zo is het aan ons wier, de ellende van de kampen gespaard is gebleven, om
ons in nederigheid te buigen voor de offers die zovele moedige mannen en
vrouwen hier in Natzweiler en elders hebben gebracht.
Ware het maar zo dat de wreedheid van mens tot mens die wij hier herdenken
tot een einde is gekomen. Helaas is dit niet zo. Ook vandaag vindt elders in
onze wereld veel leed plaats. Daarom roep ik u die in God geloven op om te
bidden voor vrede, te bidden voor een verbetering van de mensheid waar ook
ter wereld door uit te spreken het Onze Vader, tezamen:
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiedde gelijk in de
hemel zoals ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook
wij vergeven onze schuldenaren.
En lijdt ons niet in verzoening maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.
Amen.
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VERSLAG ELT GABE VAN DODEWAARD
Ik was als medische begeleiding mee met name voor de 3 heren die in dit
kamp zaten maar hiernaast ook voor de familie die ook jaarlijks meegaan om
de herinnering aan dit verschrikkelijke kamp niet te vergeten. De oudste
deelnemer was 93 jaar en de jongste was een achterkleinkind van 12 jaar. Op
7 september s’ avond was de fakkelwacht waar de brandende fakkel van
generatie op generatie wordt doorgegeven.
Op 8 september was de herdenkingsdienst met de oud- Natzweilers,
genodigden, familie en een aantal hoogwaardigheidsbekleders Mr. Marcel
Floor van VWS, Mw. Fréderique Neau-Dufour van Directrice CERD,
Kol. J. Blacquiere Nederlandse defensie attaché in Parijs.
Voor mij waren het indrukwekkende dagen, ik heb veel geleerd van een
verschrikkelijke geschiedenis, veel respect gekregen voor de mannen die in dit
kamp hebben gezeten maar ook heel veel leuke aardige mensen ontmoet.
Ik ben erg blij dat ik als persoon een kleine bijdrage heb kunnen leveren aan
de Vrienden van Oud-Natzweiler en dat de reis en de herdenkingsdienst
zonder noemenswaardig problemen is verlopen.
Verder was ik aanwezig vanuit de CLSK maar er was een eenheid van de
CLAS aanwezig voor de vaandelwacht en de KMAR was er voor de muziek.
Wil je meer informatie kijk op de website http://www.natzweiler.nl.
Groet Elt Gabe van Dodewaard
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Herdenkingsmonument bij het Concentratiekamp Natzweiler-Struthof – foto’s Elt Gabe van Dodewaard
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GROTE DANK
Rob van Mesdag herinnert zich de jongste Natzweiler herdenking en kijkt wat vooruit………

Jam
Marjolijn verdient een grote zoen voor wéér een voortreffelijke organisatie en ik
blaas haar medewerksters ook een zoentje toe. Haar mannen, o.a. Hans,
krijgen een biertje. Volgende jaar.
Want wat houdt zo’n herdenking niet allemaal in: liefdevolle verzorging van de
oud-Natzweilers, medewerking van regerings-, militaire, medische en muzikale
autoriteiten, regelingen met het kamp, contacten met scholen, verzorging voor
vervoer, uitnodigingen aan gasten en sprekers, mededelingen en
aansporingen aan familie en Vrienden van Oud-Natzweilers, vergaren van
hulp verleners, bepalen van en toezien op elk onderdeel van de
plaatshebbende ceremoniën, contact met de pers, kransen, luidspreker, auto’s
voor de minderen ter been, de centjes en nog veel, veel meer.
Alleen het organiseren van onderdak in de Fischhutte lijkt mij een makkie. De
organisatie daar is zo goed dat ik het gevoel heb dat Monsieur en Madame en
hun bar man Jackie al maanden van te voren staan te trappelen van ongeduld
om ons weer te mogen verwennen. Hun eigen gemaakte ontbijt jam bij
voorbeeld…..een verrukking! Wel moet ik toegeven dat ik moet wennen aan
de hoeveelheid kranen, buizen en knopjes om water uit de douche te
goochelen zonder plotselinge wisselingen van gloeiend of ijs koud water te
moeten doorstaan of een pijnigende straal in de zij te krijgen. Dit modernisme
gaat mij te boven.
Drie
Dit jaar waren er maar drie hoofdrol spelers; Skippy, Ernst en mijn broer Jaap
en met eerbied prijzen wij hen, als familie en vrienden voor hun komen naar
Natzweiler om hun vroegere medegevangenen te herdenken. Stilletjes deden
wij hieraan mee. Maar tegelijker tijd moet bij sommigen van ons de vraag
gerezen hebben hoe onze herdenkingen er uit zullen gaan zien wanneer er op
dat plekje, beneden in de kuil, niemand meer staat. Verandert er dan veel?
Albums
Ach, er is al zo veel veranderd. Dat bemerkte ik zo duidelijk toen ik dit jaar in
de bar van de Fischhutte de verschillende albums weer eens doornam. Ik vond
plaatjes waarop de barakken nog te zien waren en ik herinner mij hoe Willem
Hartman, Marjolijns voorganger als organisator, ons, reizigers in de bus,
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opmerkzaam maakte op een nog bestaande barak ergens beneden in het dal.
Sinds jaren verdwenen. In latere albums zag ik gezichten van oudgevangenen of hun echtgenotes, van leden van delegaties of besturen of van
personen die het woord voerden, vaak in kledij die nu ouderwets aandoet. De
meesten van hen leven niet meer. De tijd verandert. Ook de deelname leek
mij vroeger groter en wellicht kregen familie of gasten in het verleden meer
verhalen van verschrikking en ellende te horen dan tegenwoordig. Skippy gaf
mij eens zijn samenvatting: “onbeschrijfelijk”.
Scholieren
Tevens is deelname aan herdenkingen in ons en in andere landen aan het
verschuiven van hen die de oorlogsellende daadwerkelijk hebben ondergaan
naar hun kinderen en klein kinderen, naar een volgende generatie – Marjolijn
is hiervan een voorbeeld – naar conservatoren van oorlogsmusea en
concentratie kampen, naar scholieren die door oud-gevangenen als Velo op
kampen worden rond geleid.
Talent
Ook de herdenkingen zelf moeten aan de moderne tijd worden aangepast.
Waar dit Natzweiler en ons Hollanders betreft lijkt mij dat er meer dan
voldoende talent aanwezig is onder onze families en vrienden om geleidelijk,
gezamenlijk en gewillig die veranderingen aan te brengen die het beste lijken.
Dat heeft allemaal geen haast. Voorlopig kalmte op de plaats want kamp
Natzweiler, als monument, staat er en blijft er staan als symbool voor het lijden
van zovelen en als altaar voor het tonen van eerbied door zij die dit lijden werd
bespaard.
Rob van Mesdag
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VERJAARDAG JAPIE VAN MESDAG
Op zaterdag 1 september jl. vierden we de 90ste verjaardag van Japie! Op een
unieke locatie: de hangar in Lelystad tussen al zijn vliegtuigen. Het was een
mooie en hele gezellige dag! Nog vele jaren Jaap!

Foto Nicky Gilmour
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GEBOORTE DATA OUD-NATZWEILERS

04-01-1922

Jaap

van Mesdag

30-01-1920

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

30-10-1919

Pim

Reijntjes

06-12-1922

Jan

van Kuik
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JAARLIJKS KALENDER EVENEMENTEN
Datum

Evenement

Locatie

25 oktober 2012

Lustrumcongres COLK
(Centrum voor Onverklaarde
Lichamelijke Klachten)

Alblasserdam

Congres "DSM-5 in de
dagelijkse praktijk!"

regio Arnhem

Geestelijke zorg en trauma
(voorheen: Pastoraat en trauma)

Utrecht

1 november 2012

Congres Online hulpverlening

Utrecht

1-3 november 2012

ISTSS Annual Meeting 2012

Los Angeles, USA

2 november 2012

De groep binnenstebuiten
Congres NVGP

Breukelen

31 oktober 2012

v.a. 31 oktober 2012

5 november 2012

Van je familie moet je het hebben.
Landelijk congres over familieparticipatie
in de ggz
Zwolle

6 november 2012

Congres Nederlands Kenniscentrum
Ouderenpsychiatrie: State of the Art
ouderenpsychiatrie: Een update

Utrecht

Back to basics; de cognitieve
gedragstherapie herontdekt

Veldhoven

Gezondheid dichterbij - burger
aan zet Conferentie over de migrant
als klant in de zorg

Utrecht

7-9 november 2012

8 november 2012

8, 9 en 10 november 2012 Tweede Nederlandse EFT Congres
(EFT: Emotionally Focused Therapy)

Leiden

15 november 2012

Amsterdam

Zorg voor Kinderen met Zorgen
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15 november 2012

Valeriussymposium: Samen kiezen
voor herstel

Amsterdam

23 november 2012

Trauma bij kinderen en jongeren

Utrecht

30 november 2012

Identiteit: professionals bekennen
kleur

Amsterdam ZO

Risico's in de GGZ, de harde
Werkelijkheid. Vooraankondiging
Symposium

Breukelen

13 december 2012

Dag van de GGZ

Nieuwegein

14 december 2012

Dag van de psychotherapie

Amsterdam

7 februari 2013

GGZ Kennisdag 2013:
De deuren open!
Thema: Ambulantisering in de GGZ

Amsterdam

ESTSS conference: Trauma and its
clinical pathways - PTSD and beyond
(vooraankondiging)

Bologna, Italië

6 december 2012

6-9 juni 2013
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VAN DE PENNINGMEESTER
De penningmeester kan niet genoeg herhalen heel blij en dankbaar te zijn met
de donaties die de stichting regelmatig ontvangt. Zeker na een
herdenkingsreis is dit zeer welkom.
Met deze donaties kunnen we de nieuwsbrief blijven versturen, de jarigen een
bloemetje sturen, herdenkingen organiseren, deelnemen aan de herdenking
van zusterorganisaties en nog veel meer.
Kortom, heel veel dank voor uw donatie!

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
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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NATIONALE HERDENKING SOEST
Rotterdam, oktober 2012
Beste vrienden en vriendinnen,
Het bestuur van de Vriendenkring van Oud-Natzweilers nodigt u weer van
harte uit voor de jaarlijkse herdenking/reünie op ZATERDAG 10 november
a.s. in restaurant “De Soester Duinen” te Soest (Soesterbergsestraat 188,
3768 MD Soest).
Het programma ziet er als volgt uit:
09.30-10.15 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.10 uur
11.30 uur
12.15 uur
12.45 uur
15.00 uur

Ontvangst met koffie in restaurant
Vertrek met bus naar Kamp Amersfoort
Stille tocht naar “Stenen Man”
Herdenking en kranslegging
Ontvangst in bezoekerscentrum door Harry Ruijs, directeur
Kamp Amersfoort
Vertrek naar restaurant
Lunch
Einde

Kosten verbonden aan deze herdenking t.b.v. euro 32,50 per persoon graag
overmaken naar giro 394148 van de Stichting Vriendenkring van
Oud-Natzweilers, ten name van: penningmeester, Amsterdam.
Wilt u mij in verband met de reservering uiterlijk vóór 20 oktober a.s. laten
weten of en zo ja met hoeveel personen u deelneemt?
Hartelijke groet,
namens het bestuur,
Roelof Schutrup, secretaris
Secretariaat: Burg. Wijnaendtslaan 15, 3042 CA Rotterdam, tel: 010 4622384
e-mail: roelofschutrup@gmail.com
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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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