
 1 

 

 
STICHTING  VRIENDENKRING  NEUENGAMME 

 
 
 

Voorzitter: drs. Thom (Th.C.M.) Klück 
Hartingstraat 133 
3511 HV Utrecht 

030-2102628 
E-mail: thom.kluck@vriendenkringneuengamme.nl 

 
 

 
Nieuwsbrief november 2021 

 
 
 
 
Beste vrienden en vriendinnen, 
 
 
Om u beter op de hoogte te houden zullen wij vanaf nu u met regelmaat per e-mail een Nieuwsbrief 
sturen. 
 
Herdenkingsreis en Contactdag 
De Vriendenkring organiseert doorgaans twee belangrijke activiteiten voor haar vrienden: een 
jaarlijkse reis in de herdenkingsmaand mei naar Hamburg en de jaarlijkse contactdag in november. 
Helaas hebben wij vanwege Covid ook dit jaar geen reis naar 
Neuengamme kunnen organiseren. De uitgestelde herdenking van 75 
jaar vrijheid kon geen doorgang vinden. Ook de contactdag hebben 
wij om dezelfde reden niet kunnen organiseren. Hopelijk kunnen wij 
volgend jaar beide evenementen weer organiseren. 
 
 
 
Jongeren en het werk van onze stichting 
Voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Amicale Internationale de Neuengamme (AIN), reisde Thom 
Klück onlangs af met de trein. Een van de thema’s tijdens het congres was de vraag hoe de 
internationale verenigingen, en dus ook onze vriendenkring, op termijn kunnen overleven. Vorig jaar 
had hij al een presentatie gegeven over de voorzichtig gewijzigde koers van onze stichting. En over de 
vraag hoe wij meer de actualiteit en bijvoorbeeld de bedreigingen door extreemrechts kunnen 
adresseren.  
 
Zijn niet vlekkeloze reis met vertraging kreeg een onverwachte wending toen in een restaurant 
tegenover het station Osnabrück twee jonge Nederlandse vrouwen vlak bij hem kwamen zitten. 
Generatie twintigers, precies de doelgroep waar de AIN het weekend over zouden hebben. 
Zij raakten aan de praat en na wat toeristische tips vroeg hij of zij Neuengamme kenden. Ze hadden 
er wel van gehoord maar kenden de geschiedenis van het kamp niet goed. Nadat Thom in een 
notendop uitlegde wat Neuengamme was en waartoe het diende legde hij hen ons probleem voor. 
Dat wij zo graag jongeren willen betrekken bij ons werk maar dat dit zo moeizaam gaat, kleine 
uitzonderingen daar gelaten.  
Het toeval wilde dat zij zich erg maatschappelijk betrokken voelden. In minder stijve taal, wat er in de 
samenleving gebeurde raakte hen. Ze noemden feilloos de voorbeelden van rechts-extremisme die 

https://twitter.com/hashtag/extreemrechts?src=hashtag_click
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Thom in de boekrecensie over Nikki Sterkenburgs boek ‘Maar dat mag je niet zeggen’ had 
beschreven (in aankomend Magazine). Hoezo geen betrokkenheid van jongeren?  
 
Thom trof hen bij toeval in een restaurant. Maar waar kunnen wij als Vriendengroep met jongeren in 

gesprek gaan? Spontaan, zonder verplichting van ‘weer een les over de 
oorlog’? Hoe kunnen we jongere generaties en daarmee ook jongeren 
betrekken en interesseren voor ons werk? Hoe bereiken we hen zodat we ze 
kunnen uitleggen dat rechtsextremisme niet ok is? Dat democratie kwetsbaar 
is, je deze moet beschermen. Dat wij graag hen willen laten zien waar 
onverschilligheid en leugens toe kunnen leiden. Zij onze en hun vrijheid zelf in 
handen hebben. Dat online leugens gevaarlijk zijn.  
In een van de volgende nieuwsbrieven of het Magazine komen we terug op 
deze vragen. 
 
 

 
Jongeren tot 25, Vriend voor een vriendenprijs 
Om betrokkenheid van jongeren te vergroten gaan wij per 1 januari een ‘Jongerenvriendschap’ 
mogelijk maken. Dat kan tot en met 25 jaar vanaf minimaal EUR 10,- per jaar. Details volgen op de 
website. 
 
Jongerenafdeling AIN 
Wist u dat de AIN een jongerenafdeling heeft dat in 2019 is opgericht? Dit zijn jongeren van de derde 
en vierde generatie en wij hopen dat direct betrokken familieleden hun jongere 
familieleden aanmoedigen eens een kijkje op hun site te nemen.  
 
Magazine 
Binnenkort ontvangt u ons Magazine met weer boeiende artikelen met 
wetenswaardigheden over de geschiedenis van het kamp Neuengamme. Naast 
familiegeschiedenis en twee interviews met ex-gevangenen ook een stuk over 
rechtsextremisme in Nederland.  
 
 
Amicale International de Neuengamme (AIN) 
Via onze website (www.vriendekringneuengamme.nl) kunt u informatie vinden 

over de Nederlandstalige blog Reflections about Family 
History. Het loont de moeite deze eens te bezoeken. 
Naast ons digitale monument op onze eigen site, kunt u daar ook uw 
familiegeschiedenis plaatsen.  
 
Na een kranslegging en 1 minuut stilte op de plek van het voormalig 
crematorium, vingen wij onze bijeenkomst aan. Als Europese organisaties 
bespraken we de toekomst van onze verenigingen. Hoewel wij nog steeds 
lichtjes groeien zijn wij hard op zoek naar een uitbreiding van onze 
vriendenaantal. Mogen wij een beroep op u doen en u vragen in uw 
omgeving te zien of er geïnteresseerden zijn voor het werk van onze 
stichting? Zie ook 

https://www.vriendenkringneuengamme.nl/stichting/word-vriend. Hartelijk dank vast. 
 
 
 
 
 
 

https://www.vriendenkringneuengamme.nl/stichting/word-vriend
https://yc.neuengamme.international/
http://www.vriendekringneuengamme.nl/
https://reflections.news/nl/
https://reflections.news/nl/
https://monument.vriendenkringneuengamme.nl/
https://www.vriendenkringneuengamme.nl/stichting/word-vriend
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Verklaring op onze website over de recente vergelijkingen tussen Corona en nazisme. 
Al langer worden er over corona vergelijkingen gemaakt met de Tweede Wereldoorlog. Bij 
coronademonstraties worden rechtsextremistische of neonazistische symbolen opzichtig getoond. En 
covidmaatregelen worden op één lijn geplaatst met nazimaatregelen tegen Joden en andere 
bevolkingsgroepen in de jaren dertig en veertig. Dit zijn niet alleen historische vervalsingen, dit 
kwetst slachtoffers en nabestaanden. Desalniettemin lijken veel burgers, bepaalde politici en andere 
publieke figuren die vergelijkingen steeds vaker en makkelijker te maken. Daarom deze dringende 
oproep daarmee te stoppen. 

 
Belangrijke data: 
Noteert u graag de dagen rond de dodenherdenking mei 2022 in uw agenda, voor zover dat nodig is 
uiteraard. Het bestuur plant een reis naar Neuengamme, alleen indien de covidsituatie dit toelaat. 
 
Graag tot een volgend schrijven en wij hopen dat het aankomend Neuengamme Magazine u bevalt. 
 
Het bestuur van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. 
 
Thom Klück, Gerrit Assies, Shie On Bavelaar, Ilse de Groot en Arend Hulshof 


