UIT DE FRANSE KRANT
Natzweiler: in herinnering aan de Nederlandse gedeporteerden
Vrienden en families van oud gevangenen komen regelmatig hun
verdwenen vrienden herdenken in het kamp Struthof. Het afgelopen
weekend, zoals elk jaar weer, was een Nederlandse delegatie op Franse
bodem.
Vrijdag, tijdens de fakkelwacht, was een delegatie van de Nederlandse
Vriendenkring, klein- en achterkleinkinderen van oud-gevangenen
verzameld rond de actief betrokken Marjolijn de Loos. De volgende
ochtend vond een emotionele ceremonie plaats bij het imposante
Monument van de Deportatie met kransleggingen, voordracht van
gedichten in aanwezigheid van Kolonel Joep à Campo, Defensie
attaché, Mevrouw Berends, Permanent Vertegenwoordiger voor
Nederland bij de Raad van Europa en een vertegenwoordiger van de
Staatssecretaris van het ministerie van VWS.
“Door u allen, herinnert Nederland zich de ongeveer 720 Nederlandse
gedeporteerden in het kamp Struthof, sprak Fréderique Neau-Dufour, de
nieuwe directrice van het Centre Européen du Rrésistant Déporté
(CERD), in haar welkomstwoord. Velen zijn hier of in de buitenkampen
gestorven. Sindsdien heeft de tijd zijn tol geëist en van de 545
overlevenden na de oorlog zijn er nu nog slechts 12 in leven.”
Vijf overlevenden op de plek van hun gevangenschap.
Het terugkeren naar de plek waar zij het meest onvoorstelbare hebben
meegemaakt is nog steeds schrijnend en pijnlijk voor Skippy de Vaal,
Jaap van Mesdag en Ernst Sillem, drie van de laatste Nederlandse
overlevenden van het kamp Natzweiler.
Zij waren aanwezig tijdens deze ceremonie, naast twee andere Franse
gedeporteerden uit dit kamp, Pierre Rolinet, de huidige president van de
Franse Vriendenkring en Jean Boudias.
Tot aan de evacuatie door de nazi’s in september 1944, zijn er meer dan
52.000 gevangenen uit meer dan 33 Europese landen geweest. Zo’ n
22.000 stierven hier, slachtoffers van de barbaarsheid, wreedheid of
meer nog het sadisme dat hier gepleegd werd.
“Laat ons herinneren op deze vervloekte berg dat lijden nog steeds geen
nationaliteit had en dat de strijd voor de vrijheid die wij moeten blijven

voeren, een strijd is die alle grenzen te boven gaat” herhaalde de
directrice van het CERD. Een boodschap met een bijzondere betekenis
in deze periode van de herinnering aan de 11e september.
Bewaren van de getuigenissen van de overlevenden is belangrijk voor
de mensheid, het vinden van een manier dit over te dragen blijft nog
steeds belangrijk opdat niemand vergeet wat de mens zijn medemens
aan kan doen.
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