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Mag ik u even
aanspreken?
2020 is in vele opzichten een buitengewoon
historisch jaar. De mijlpaal van 75 jaar bevrijding
werd geheel overschaduwd door twee grote
bedreigingen: de allesoverheersende coronapandemie én verontrustende gebeurtenissen rond
de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten
van Amerika. Maar interessant is dat ook bij deze
bedreigende ontwikkelingen uiteindelijk een
begin van bevrijding gezien of gevoeld werd en
wordt.
De ernstige gevolgen van corona ervaren we
allen aan den lijve. Maar ik denk dat juist u als
oorlogsgeneratie en ervaringsdeskundigen deze
situatie met geduld en wijsheid kunt hanteren.
U heeft wellicht nare associaties bij de ingrijpende vrijheidsbeperking, de avondklok en de
fanatieke feiten-ontkennende bestrijders van het
coronabeleid. Maar u weet als geen ander dat dit
alles onvergelijkbaar is met de gruwelen van de
oorlog. De bestrijding van de verspreiding van
het virus is dankzij de wetenschap versneld door
het beschikbaar komen van vaccins. Dat betekent
een positieve start van 2021 en voelt als een
begin van “zicht op bevrijding”.
De politieke ontwikkelingen in de VS laten zien
hoe broos de democratie is. Grote groepen
ontevredenen laten blijken geen vertrouwen
meer te hebben in de democratie en de rechtsstaat. Dat kan gemakkelijk leiden tot intolerantie,
racisme en antisemitisme. Zeker wanneer deze
ontevredenen geïnspireerd worden door leiders
die leugens en nepnieuws niet lijken te schuwen.
Deze tendensen zien we ook in sommige Europese landen en we hebben in de vorige eeuw
in Europa gezien wat de gevolgen kunnen zijn.

Gelukkig namen in de VS de weerzin en bezorgdheid over de toenemende tegenstellingen en
verdeeldheid toe en bepaalde bij de verkiezingen
een meerderheid dat het roer om moest. Ook
hier een gevoel van “bevrijding”.
Dat wil niet zeggen dat daarmee in de VS en
elders de negatieve krachten en bewegingen
van populisme en demagogie verdwenen zijn.
Integendeel. Bestrijding daarvan, alertheid en
strijd vóór behoud van de democratische samenleving en de rechtsstaat blijven geboden.
En daarvoor is ook historisch besef nodig. Steeds
weer blijkt dat veel mensen hun geschiedenis
niet kennen en dat er geen of te weinig lessen
geleerd zijn uit de oorlog. Daarom hier opnieuw
een pleidooi voor meer voorlichting en educatie
over de Tweede Wereldoorlog en de lessen die
daaruit te leren zijn. Zoals over gevaarlijke tendensen in de samenleving, dictatoriaal gedrag
van leiders, de onvoorstelbare haat en gruwelijkheden waartoe mensen in staat blijken, maar
ook over verzet en positieve tegenkrachten en
de waarde van democratie en rechtsstaat.
Ik hoop dat discipline en vaccins ons in 2021
gaan bevrijden van corona en dat wij kunnen
inhalen wat in 2020 vanwege corona deels moest
vervallen: voorlichtingsprojecten over de oorlog
en de zo belangrijke lessen die ervan geleerd
moeten worden.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Op mijn derde verjaardag huurde
moeder een bergpaardje voor mij,
kamp Kareës in Bandoeng 1943.

Henriette van RaalteGeel ontsnapte aan
beschietingen tijdens
de Bersiap in Batavia.

De kogels vlogen ons
letterlijk om de oren!
In de jaren negentig deed Henriette van RaalteGeel een schrijfcursus. “Bij de eerste opdracht
kwam er meteen een herinnering van de Japanse
kampen naar boven. Die herinneringen aan de kampen Kareës, Kedoeng Badak en Kampong Makassar
liet ik tot dan toe nooit toe, maar nu blééf ik schrijven en dit leidde tot een boekpublicatie.”
“Onze Indische oorlogsgeschiedenis is nog steeds
onderbelicht en met name die angstige Bersiaptijd
met gewelddadige aanvallen van vrijheidsstrijders
op de vrouwenopvangkampen vlak na de oorlog.”
Met dit interview wil Henriette ook de aandacht
vestigen op het naoorlogse leed en het persoonlijk verlies van vele families die Nederlands-Indië
gedwongen moesten achterlaten.
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We hadden het goed
‘Op kerstavond 1936 werd mijn moeder ten dans gevraagd door mijn vader op een feestje in de Simpang
Sociëteit in Soerabaja en meteen sloeg de vonk over.
Mijn moeder, Aleida Disse, werkte als secretaresse
bij de Bataafse Petroleum Maatschappij in Soerabaja.
Daar was mijn vader, Carel Geel, belastinginspecteur.
Drie maanden later kreeg ze te horen dat ze zou
worden overgeplaatst naar Makassar op Celebes en
belde in paniek mijn vader op. Die deed haar zijn huwelijksaanzoek en ze trouwden op 12 mei 1937. Bijna
een jaar later, in april 1938, werd mijn zusje Marleen
geboren. Zij was geboren met de ziekte van Little,
waardoor zij een spastisch voetje had. Dit was een
grote zorg voor mijn moeder. Mijn vader werd overgeplaatst naar Buitenzorg in de bergen op West-Java.

Foto voor de Japanse pas: moeder met Marleen,
Henriette en Caroline, april 1942.

Op 4 februari 1940 werd ik daar in het Rode Kruisziekenhuis geboren. In mei 1941 werd ons zusje
Caroline geboren en wij werden in witte jurkjes alle
drie tegelijk gedoopt in de Nederlands-Hervormde
kerk. We hadden het goed en er waren vijf bediendes. In de tuin was een klein zwembad, speciaal voor
Marleen. Onze Ambonese kinderjuffrouw, Johanna
Pisorisa, nam ons dagelijks mee naar de Plantentuin.
Wij waren dol op haar en noemden haar Juffie.’
Mijn moeder is verraden
‘In het begin van de oorlog met Japan herinner ik
me de vele sirenes, waarna we met onze gasmaskers
op de schuilkelder in moesten. Na de capitulatie van
het KNIL op 8 maart 1942 werd vader als krijgsgevangene weggevoerd. Zonder vaders inkomen verkocht
moeder al ons bezit om eten te kunnen kopen. Ze
moest zich in Buitenzorg laten registreren en we gingen met ons drieën op de foto voor een Japanse pas.
De radio stond onder strikte Japanse controle en
naar de geallieerde zenders luisteren was verboden.
Aan het hek bij moeders vriendin hing een Japans
bord met de tekst “Radio”. Zij vroeg moeder of zij dit
bord wilde weghalen. Dat deed ze. Ze werd echter
verraden door een Javaan en dit werd doorgegeven
aan de Kempeitai, de Japanse geheime politie.
Vanwege de bombardementen wilde moeder weggaan en we konden terecht in een huis op de Poentjak,
een bergpas met theeplantages. Daar werd moeder
door de Kempeitai opgepakt. Ze bonden haar op
een houten bank vast en haar schouders en handen
werden onder stroom gezet. De Japanse ondervrager
liet haar gaan, omdat ze door een zware verkoudheid nauwelijks kon praten, maar ze moest zich twee
weken later melden bij de Kempeitai in Batavia.
Toen kwam ze een kennis tegen die vertelde dat
de Nederlandse bewoners binnen tien dagen naar
kampen werden gestuurd. ‘Liever naar een kamp dan

Henriette met haar hond, november 1941.

nog zo’n verhoor,’ dacht ze. Ze vulde een rugzak met
het hoognodige en daarbij ook een getekend portret van vader. Moeder deed onze kinderrugzakken
om en wij namen onze knuffels mee. Wij moesten
een flink stuk lopen in een bewaakte vrouwenstoet
door een verlaten Buitenzorg. Van de geblindeerde trein naar het eerste kamp Kareës in Bandoeng
herinner ik me een spleet in de wagon waardoor het
zonlicht binnenviel en ik naar buiten kon gluren.’
Het vrouwenkamp Kareës
‘Op 12 december 1942 kwamen we aan in het
vrouwenkamp Kareës in Bandoeng. Hier kregen we
één kamer toegewezen in een woonhuis met andere
gezinnen. Moeder ontsmette onze kamer en omdat
het kamp nog niet was gesloten, kon ze op de pasar
etenswaren hamsteren en tweedehands kinderbedjes kopen. Met zaden maakte ze haar eigen groentetuintje. Ook kwam Juffie eenmaal kleding, eten en
speelgoed langsbrengen. Toen ik in februari drie jaar
werd, huurde moeder een bergpaardje, waarop ik
binnen het kamp een ritje mocht rijden. Ik voelde me
een prinses in mijn nieuwe roze jurk. Helaas werd ik
tijdens de rit door een teek gebeten en kreeg hoge
koorts. Moeder waakte vijf maanden over me, zong
liedjes en knipte dierenfiguren uit om mij op te
vrolijken. Die ziekte was de toen nog onbekende
ziekte van Lyme. Op 8 maart 1943 kwam er een
bamboe afrastering om het kamp heen, het gedèk.
We mochten het kamp niet meer uit.’
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Tekening: kunstenaar William Halewijn, 1942.

Henriette, Caroline en Marleen, mei 1946.

Kamp Kedoeng Badak
‘Op 30 november 1944 werden we onder Japanse
bewaking op een treintransport gezet met onbekende bestemming. Moeder speldde tomaten vast
die ze gewikkeld had in een netje op onze hoedjes.
We kregen ieder een komkommer in de hand. Een
medegevangene moest lachen: “Jullie zijn net een
groentetuin!” Moeder bond een padvindersriem om
haar middel waar ze een pannetje, een po en keukengerei aanhing. Vanaf het station brachten ze ons
met vrachtwagens naar het kamp Kedoeng Badak
in Buitenzorg. We sliepen in de bamboe arbeidersbarakken van deze voormalige rubberplantage.
’s Nachts was het er ijskoud en er kroop veel ongedierte zoals slangen en ratten rond onze slaapplaatsen. Moeder kreeg 65 cm en wij 35 cm breedte op
de stapelbedden. Ons haar zat al snel onder de
luizen die moeder eruit kamde met petroleum. We
kregen sagopap te eten en omdat we dit zo vreselijk
vies vonden, vermagerden we snel.’
Kamp Kampong Makassar
‘Op 15 maart 1945 vertrokken we naar het kamp
Kampong Makassar in de wijk Meester Cornelis in
Batavia. Recht boven onze slaapplaats in barak 8
vond moeder achter een balk een boek. Zij las
opeens de naam van mijn vader. Puur toevallig was
dit ook zijn slaapplaats als krijgsgevangene geweest.
En hij leefde dus misschien nog. Elke avond pakte
moeder de tekening van vader voor het slapengaan
en baden we dat hij weer bij ons mocht terugkomen. Moeder liet mij iedere dag ons eten in de
gaarkeuken halen. Tussen de volwassen vrouwen
verdedigde ik mijn plaatsje in de rij. Ik kwam altijd
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Elke avond pakte moeder de tekening van vader,
Carel Geel.

met het pannetje rijst voor ons vieren terug. Op een
regenachtige dag wilde Marleen ook eten halen, en
dat gunde moeder haar. Omdat ze niet zo goed kon
lopen, ondersteunde moeder haar. In de gaarkeuken
werd het pannetje gevuld. Op de terugweg hield
Marleen trots het pannetje vast, maar moeder gleed
uit in een modderpoel en nam haar in de val mee
zodat onze rijst in de modder viel. Een vrouw riep:
“Ze krijgt toch zeker wel een pak slaag?” Moeder
trok Marleen snel van de grond en zei: “Ik sla mijn
kinderen niet!” Vliegensvlug viste ik alle rijstkorrels
uit de modder in het pannetje en waste dit schoon,
zodat we die dag koude rijst aten.
Corry Vonk trad voor de vrouwen op met vrolijke cabaretvoorstellingen. Omdat de vrouwen vaak herrie
maakten, vroeg moeder aan de kampleidster of wij
misschien een rustiger slaapplek konden krijgen. Dat
werd barak 14, vlak naast de appèlplaats. Hier leerde
ik mijn vriendinnetje Betteke kennen, iemand van
mijn leeftijd met wie het enorm klikte. We hadden
zoveel pret samen, we renden en speelden dagenlang op het veld. Op een nacht werd een jongetje
gillend wakker met een bebloede vinger, hij was
door een rat gebeten. Moeder stelde ons gerust:
“Een rat is een soort muisje, zoals Mickey Mouse.”’
Ondervoed
‘Twee keer per dag was er op het grote veld het
appèl. Wij stonden in lange rijen voor de kampcommandant. Alle vrouwen werden geacht van een tot

ik iets aan mijn nieren. De tweede keer balanceerde ik
door ondervoeding op het randje van leven en dood.
De verpleegster zei dat ik een wens mocht doen. Ik
wilde graag nasi goreng eten en tot mijn grote verbazing kreeg ik dat met een gebakken ei erbij. Daarna
werden twee grove naalden van een zoutwaterinjectie
in mijn buik gestoken. Gelukkig knapte ik daar weer
van op. Mijn oudste zusje ging door ondervoeding
sterk achteruit, waardoor ze nauwelijks meer kon
lopen en alleen nog maar op bed lag.’
Marleen en Henriette Geel, eerste klas,
Den Haag maart 1947.

tien in het Japans te kunnen tellen. Dan moesten
wij allemaal tegelijk buigen. Eenmaal vergat moeder diep genoeg te buigen en werd ze hard in haar
gezicht geslagen. Er volgde een ijzige stilte. Kampcommandant Tanaka werd zo woedend dat hij alle
vrouwen en kinderen tot middernacht liet staan,
maar gegeten hadden we nog niet. In juli 1945 kregen we als straf twee hele dagen geen eten.
Vanwege de luizen werd ons haar afgeschoren met
een tondeuse. Toen Marleen te mager en ziek werd,
kreeg moeder toestemming van de kamparts om
kikkers voor haar te vangen voor extra eiwitten. Voorzien van een knijpkat en een zelfgemaakt net ving
zij ’s nachts de kikkers bij een modderpoel. Haar
vriendin ging mee om ze dood te slaan. De gekookte
kikkers waren een verrukkelijke feestmaaltijd.
Op een dag werden twee vrouwen zwaar gestraft en
geslagen, omdat zij door het gedèk - de kampafrastering - kleding voor een eendenei hadden geruild
met een Javaan. Alleen in hun ondergoed moesten
zij zeven dagen in de brandende zon in een bamboe
kooi zitten. Het hele kamp moest erlangs lopen en
de striemen op hun rug dienden als afschrikwekkend
voorbeeld. Dit was de kampherinnering die me in
1996 bij de schrijfcursus als eerste te binnenschoot.
De ruilhandel met Javanen, om extra eten te
bemachtigen, was streng verboden. Desondanks
deed moeder het toch en ik liep met haar mee.
Ik moest een levende kip onder mijn arm vasthouden
en ongezien naar huis dragen. Als de Japanners dit
hadden gezien, zou een vreselijke straf volgen.
Moeder behandelde mij als haar maatje.
Later kreeg ik ernstige dysenterie en heb ik nog twee
keer in de ziekenbarak gelegen. De eerste keer had

Bersiap
‘Moeder verwachtte dat we elk moment weer naar
een ander kamp zouden moeten vertrekken en trainde
mij om binnen vijftien minuten onze rugzakken in te
pakken. Zelf moest zij Marleen dragen en Caroline’s
hand vasthouden. Uiteindelijk bleken haar lessen
niet nodig. Na de Japanse capitulatie werden we
door Brits-Indische soldaten bevrijd. Ik herinner me
de vlaggetjes en het gejuich van de vrouwen op de
verjaardag van Koningin Wilhelmina net na oorlog.
Alle vrouwen peuterden de kinderknuffels open en
er kwamen rood, wit en blauwe repen textiel tevoorschijn, waarvan ze vlaggetjes maakten. Dankzij een
hevige stortbui ontsnapten we aan een menigte
opgehitste vrijheidsstrijders, die ons kamp in brand
wilden steken. Daarna werd het kamp snel ontruimd
door de Engelsen, die ons naar het logeergebouw
van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij in Batavia vervoerden. Aan de achterkant van dit logeergebouw kregen wij een kamer met vier bedden en
met zicht op de vijver. Moeder deed haar schoenen
uit en sprong van vreugde met ons op de bedden.’
Henriette, vader, Caroline, Marleen en moeder.
Scheveningse boulevard, 1949.
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Zeereis naar Holland
‘Begin december 1945 konden we naar Nederland
vertrekken. Eerst voeren we naar Singapore, waar
we vader aan boord van de Nieuw Amsterdam
terugzagen. Vanwege een ernstige griep hadden de
Japanners hem achtergelaten in de Changi-gevangenis, een krijgsgevangenenkamp, zodat hij de
andere dwangarbeiders - bestemd voor Birma - niet
zou besmetten. Al die tijd was hij verpleger in het
Changi-ziekenhuis. Met het complete gezin voeren
we naar Nederland. Onderweg in Egypte stopten
we bij Ataka. Daar zochten we winterkleding uit en
hadden hier voor het eerst het idee dat we bevrijd
waren. Aan boord kregen mijn zusjes en ik de mazelen. Op een dag wandelde ik aan dek met mijn
vader en we zagen hoe er een pakket met een vlag
eroverheen in de golven verdween. Mijn vader vertelde dat dit een zeemansgraf was. In januari 1946
arriveerden we met het hospitaalschip “Atlantis” in
Amsterdam. Moeder keek met mij door het ronde
patrijspoortje en zei: “Dit is Holland!”’
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Na de oorlog
‘Na de oorlog bleef ik altijd dezelfde rol houden als
dochter en maatje. Na aankomst in Nederland kwamen wij terecht bij opa en oma Disse in Den Haag.
Van opa kregen we cadeautjes en ik voelde me daar
meteen thuis en vroeg hem: “Mogen wij altijd in dit
kamp blijven?” In dat huis stond de eerste etage
leeg. Daar trokken we in. Mijn vader wilde nooit
meer over het kamp praten. Als we zeiden dat we
honger hadden, zei hij: “Honger had je in de oorlog;
nu heb je trek!” In september 1946 kon ik als zesjarige aan de lagere school beginnen en had geen
leerachterstand. Marleen werd zevenmaal aan haar
voetje geopereerd en ging pas later naar school. In
die eerste jaren in Nederland bleef Caroline altijd in
de buurt van mijn moeder. Op een dag vroeg ik aan
moeder: “Waarom hoor ik niets meer van Betteke?”
Toen vertelde zij dat mijn vriendinnetje en haar
broertje Henk aan de mazelen waren overleden. Ik
ben er nog altijd bedroefd om dat hun moeder in
Nederland haar twee kinderen moest begraven. De
tijd met mijn hartsvriendinnetje staat me nog altijd
helder voor de geest. Hoe we samen in het kamp
speelden en rond de vijver in het logeergebouw
kattenkwaad uithaalden. Moeder moest ik helpen
om te overleven. Met Betteke kon ik kind zijn,
heerlijk samen lachen en de tijd vergeten!’
Interview: Ellen Lock
Henriette van Raalte-Geel, april 2020.
Foto: Linelle Deunk

Onder schot
‘Op een middag hoorden we buiten schoten van
Indonesische vrijheidsstrijders. Moeder deed de
kamerdeur op slot en wij moesten onder haar bed
gaan liggen. Er werd meerdere malen door onze
kamerdeur heen geschoten en de kogels vlogen ons
letterlijk om de oren. Zij riepen in het Maleis dat we
dood moesten. Opeens hield het op en waren ze
verdwenen. ‘s Nachts kwamen ze voor tweede maal
terug. Wij werden op schoot genomen en moesten
zo stil mogelijk zijn. Dagen later bij de derde aanval
moesten we buiten doodstil naast elkaar bij de rand
van de vijver staan en hielden zij ons met hun geweren onder schot. Na een half uur vertrokken ze weer,
maar van angst konden we niet meer slapen.
Een kampvriendin had bij het Rode Kruis aan het
Koningsplein in Batavia vernomen dat haar man niet
meer leefde. Zij nam moeder mee daarnaartoe om
haar te helpen vader op te sporen. Bij het Koningsplein ontsnapten ze aan een granaat die door vrijheidsstrijders werd gegooid. Moeder vernam via een
Rode Kruislijst dat mijn vader in Singapore verbleef.
Mijn ouders schreven in die naoorlogse maanden
vele brieven naar elkaar, die moeder in 1996 met mij
deelde voor de details in mijn boek.’

Foto: Marlies van der Burgh

Het kralensnoer redde mijn leven,
maar mijn broertje was dood
Addy Hendriks-Gerrits overleefde het Amerikaanse bombardement
op haar kleuterschool in Nijmegen, waarbij haar broertje omkwam.
Op 22 februari 1944 werd de binnenstad van
Nijmegen gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers. Het doel van de Amerikaanse vliegers
was om alleen het spoorwegstation van Nijmegen
te bombarderen, maar dit ging mis. Een groot deel
van de binnenstad werd per ongeluk getroffen
waarbij bijna achthonderd burgers omkwamen en
een onbekend aantal onderduikers.
De Sint-Stevenskerk en de Sint-Augustinuskerk
werden zwaar beschadigd. De Montessori kleuterschool en het Klooster Saint Louis in de binnenstad
werd geheel weggevaagd, waarbij vierentwintig
kinderen en acht zusters om het leven kwamen.

Eén van de overlevende kinderen is Addy HendriksGerrits, inmiddels is zij tweeëntachtig jaar. Elk jaar
herdenkt zij met haar familie op 22 februari haar
driejarige broertje Jopie en de achthonderd burgerslachtoffers van dit bombardement. In 2019 was
zij als gastspreker bij het monument te zien op het
NOS-journaal en vertelde over het grote gemis van
haar broertje. In dit interview vertelt zij over wat er
die 22 februari 1944 gebeurde en wat de impact
daarvan op haar leven is.
Vader weigert werk voor de Duitsers
‘Mijn vader heette Jo Gerrits en was geboren in 1910
in Babberich. Mijn moeder heette Diny Giezenaar en
9

Mijn ouders, baby Jopie, Addy,
en de oudste zus Tonnie, 1940.

Jopie Gerrits, 1943.

was geboren in 1914 in Lobith. Mijn ouders hadden
een stoffenzaak met atelier voor dames- en kinderkleding. Mijn ouders waren rooms-katholiek en kregen
uiteindelijk acht kinderen, waarvan er zes zijn blijven
leven. Ik ben geboren op 18 oktober 1938 in Herwen
en Aerdt in de gemeente Rijnwaarde-Lobith. Mijn
ouders noemden mij Addy Gerrits. Tijdens de oorlog
woonden wij in de Stikke Hezelstraat 10 in het centrum van Nijmegen. We sliepen er boven het naaiatelier. Mijn ouders hadden twee naaisters in dienst en
de zaken gingen goed. In die eerste oorlogsjaren veranderde er voor ons niet zoveel, want mijn ouders kregen nog steeds opdrachten binnen. In 1943 werd mijn
vader door de Duitsers benaderd om legerkostuums
voor hen te maken, maar dat weigerde hij. Toen werd
het spannend voor ons of hij moest onderduiken.’
Elke dag samen
‘Mijn broertje Jopie en ik gingen allebei naar de
Montessori kleuterschool op de Oude Stadsgracht,
gelegen naast het Klooster Saint Louis. Wij kregen
les van de Zusters van J.M.J., ofwel de nonnen van
een katholieke congregatie van de Zusters van Jezus,
Maria en Jozef. Op elk schoolbankje stond je eigen
plantje en we deden veel creatieve opdrachten. Mijn
broertje Jopie was geboren op 29 augustus 1940. Ik
herinner me dat hij graag liedjes zong en het liefst
met zijn blokken speelde. Jopie en ik liepen elke dag
samen naar de kleuterschool, die dichtbij ons huis
stond. Op 22 februari 1944, de dag van het bombardement op Nijmegen, wilde mijn broertje niet
naar school. Hij had buikpijn en wilde die dag liever
thuisblijven. Mijn moeder vond dat hij niet zo moest
zeuren en dat hij gewoon met mij mee naar school
moest lopen. Mijn oma had mij een mooi kralensnoer gegeven en ik wilde dit graag op school
laten zien aan mijn vriendinnen en aan de juf.’
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Addy Gerrits, 1943.

Mijn redding
‘De zon scheen en het was een heldere koude dag.
Jopie en ik liepen samen naar school en eenmaal op
school ging meerdere keren het luchtalarm af. De
zuster bij de deur van de hoofdingang riep: “Snel
naar binnen allemaal!” En toen ik haar mijn kralensnoer wilde laten zien, zei ze: “Er is geen tijd meer
om je ketting te laten zien, want de les begint.”
“Hang je kralensnoer maar aan de kapstok in de
gang tot de middagpauze.” Mijn broertje zat in dezelfde groep als ik. In het Montessori onderwijs zitten
kinderen van verschillende leeftijden door elkaar
in een klas om van elkaar te kunnen leren. De hele
ochtend hoorden we het luchtalarm afgaan, maar
tegen de middag werd het signaal veilig gegeven.
Tijdens de middagpauze at ik snel mijn boterham op
om de ketting op de gang zo snel mogelijk aan mijn
vriendinnen te kunnen laten zien. Jopie mocht nog
niet met mij mee, want hij moest in het lokaal blijven
zitten tot zijn boterham op was. Eindelijk mocht ik
de gang op om mijn vriendinnen het kralensnoer te
tonen. In de lucht hoorde ik een zwaar geluid als van
een ronkende vrachtwagenmotor en werd ik razendsnel omvergeblazen door de krachtige luchtdrukverplaatsing van de bom. Opeens raakte ik geheel weg,
alles was doodstil en donker. Hoe lang dit duurde
weet ik niet precies.’
Red de kinderen
‘Toen ik mijn ogen weer opende hoorde ik in de verte de zusters tegen elkaar roepen: “Red de kinderen
eerst! Red de kinderen!” Ik lag bekneld en bedolven
onder het puin, er lag een steen op mijn voet. Ik riep
om mijn moeder en om Jopie. Een zuster zei: “Bid
maar een weesgegroetje!”
Er waren bommen op de school gevallen en het hele
gebouw stond in brand. Achteraf had ik het geluk

Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Het bombardement op de Montessori kleuterschool
aan de Oude Stadsgracht, Nijmegen.

dat ik op het moment van de bominslag in de hal
vlakbij de hoofdingang was. Ik hoorde de zusters
bidden. Brandweermannen trapten de ijzeren deur
in en probeerden ons te redden. Zuster Beretty
haalde mij en mijn vriendinnetje Diny onder het puin
vandaan en overhandigde ons aan de brandweermannen door het gat in de deur. Mijn hele lichaam
en haren zaten onder het stof. De linkerkant van mijn
lichaam deed pijn, want daar was ik op gevallen. De
brandweerman bracht me in zijn armen naar een arts
die mij buiten naast de school meteen onderzocht.
Hij beoordeelde of mensen naar het ziekenhuis
moesten of naar een opvangcentrum. Op het eerste
gezicht had ik alleen schrammen en schaafwonden
op mijn linkerbeen en lichte verwondingen door
glasscherven. Over de Grote Markt werd ik door
een hulpverlener weggebracht naar een café, dat
nu diende als opvang voor ouders die hun kinderen
kwijt waren. Op het plein zag ik nog branden die
geblust werden en vele doden liggen. De gewonde
mensen gilden van de pijn.’
Brandewijn
’Toen mijn ouders hoorden dat de school was getroffen, zocht mijn vader naar mij en Jopie.
Intussen zat ik in het café en bleef maar om mijn
moeder en om Jopie schreeuwen en huilen. Omdat
ik zo overstuur was, kreeg ik een slok brandewijn,
waarvan ik iets rustiger werd. Ik moest op een kruk
zitten tot mijn ouders kwamen. De sfeer was zeer
gespannen: ouders hoorden daar of zij hun kind hadden verloren of werden daar herenigd met een kind.
Het waren schrijnende taferelen en het was al tegen
de avond toen ik mijn vader daar zag. Hij had Jopie
overal gezocht, maar niet gevonden. We mochten

Bidprentje voor Jopie Gerrits.

niet meer naar ons huis terugkeren, omdat de nabijgelegen toren van de Sint Stevenskerk op instorten stond. Mijn vader nam me mee naar de familie
Smits op de Grote Markt, waar we met ons gezin
één nachtje mochten doorbrengen. Ik huilde aan
één stuk door, want ik voelde me schuldig tegenover mijn ouders, omdat ik Jopie was kwijtgeraakt.
Mijn ouders lieten een arts komen en die zei streng:
“Als je nu niet ophoudt met huilen, dan breng ik je
naar het ziekenhuis.” Per direct was het over, want ik
wilde bij mijn ouders blijven.’
Het schoentje van Jopie
‘De volgende dag vond mijn vader alleen maar één
schoentje van Jopie tussen de puinhopen. Het was onmiskenbaar zijn schoen, want hij had speciaal voor hem
op maat gemaakte hoge schoenen. Hij kon moeilijk
lopen vanwege de erfelijke spierziekte van Duchenne,
die bij ons in de familie voorkomt. Een stukje van zijn
onderbeen en zijn voetje zaten nog in zijn schoen. Er
bleek een veilinggebouw te zijn waar reddingswerkers
de restanten van de overledenen naartoe brachten.
Mijn vader bracht het schoentje naar deze hal, waar
ook de resten van de vierentwintig schoolkinderen
en de acht omgekomen zusters van Saint Louis
lagen. Ouders konden de resten van hun kinderen
daar nog identificeren. De rest van het lichaam van
Jopie was verbrand en daar was weinig meer van
over. Mijn vader wilde zijn restanten verder niet zien.’
Op de vlucht
‘We hadden helemaal geen bezittingen meer. We
reisden met de trein naar Babberich, waar mijn
vaders ouders woonden. Mijn moeders ouders uit
Rotterdam waren hier intussen ook gearriveerd,
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Kapel Begraafplaats Daalseweg.

Trouwfoto Addy en Wim Hendriks, 1963.

omdat ze van het bombardement hadden gehoord.
Allen hadden grote angst dat wij waren omgekomen.
Toen wij daar aanbelden, waren ze al om ons aan
het rouwen. Tot hun grote verbazing stond ons hele
gezin op de stoep, behalve Jopie. Mijn vader werd
gezocht vanwege zijn weigering om voor de Duitsers
te werken en daarom vluchtte ons gezin uit angst
voor zijn gevangenneming naar een tante in Wehl,
waar we een tijdje konden blijven tot we een woning
in Nijmegen kregen. Naast dit huis waren Duitsers
ingekwartierd, dus het was er voor vader onveilig.
Steeds als hij het gevoel kreeg dat er controle kwam,
verdween hij naar zijn schuilplaats onder het viaduct
in de St. Annastraat.’

opgenomen in het Canisiusziekenhuis. Nog in de
oorlog kregen mijn ouders een zoon die ze weer
Jopie noemden. We waren allemaal heel blij met
hem. Ik probeerde mijn moeder zoveel mogelijk
te helpen bij het huishouden.
In 1947 beviel mijn moeder door al het verdriet en
de spanningen van een doodgeboren kindje, Anneliesje. Ik zie nog steeds de beelden voor me van
Anneliesje in het kleine doodskistje dat weggedragen
werd. Ik moest en zou haar zien en vond haar net
een engeltje. Het verdriet was onbeschrijfelijk.
Toen mijn moeder overspannen was, zorgde ik
zoveel mogelijk voor mijn broers en zusjes.
Ik had vaak pijn aan de linkerkant van mijn lichaam,
maar wilde sterk zijn, doorgaan en voor anderen
zorgen, want mijn ouders hadden al genoeg verdriet.
Toen ik veertien jaar was, werd ik geopereerd aan
een blindedarmontsteking. Ik zat toen in de tweede
klas van de driejarige mulo en besloot om te gaan
werken om bij te dragen aan ons gezinsinkomen. Ik
haalde een typediploma en deed boekhouden en
handelscorrespondentie. Vervolgens werkte ik als
administratief medewerkster bij een modezaak en bij
diverse kantoren tot mijn huwelijk met Wim Hendriks
in 1963. We ontmoetten elkaar op dansles en later
kregen we twee zonen.’

Een groot verdriet
‘In september 1944 ben ik naar de eerste klas van de
lagere school gegaan. Achteraf was het een verstandige beslissing van mijn ouders, omdat ik zo wat
afleiding had. Eigenlijk was ik nog iets te jong, maar
ik was geen kind meer door alles wat ik had meegemaakt. Bij de bevrijding van Nijmegen door de Amerikanen op 20 september 1944 zei mijn moeder: “Wij
hebben geen reden om feest te vieren!” Mijn broers,
zussen en ik waren blij met de reep chocolade die
we van een Amerikaanse tanksoldaat kregen.
Mijn vader leed ernstig onder het verlies van Jopie.
Hij heeft eens op straat een jongetje gevolgd dat
van achteren op hem leek. In oktober 1944 kreeg hij
een beroerte en werd met verlammingsverschijnselen
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Verder leven
‘Sinds ik onder het puin vandaan was gehaald, had
ik bij alles wat ik deed het idee: ‘Ik leef nog!’ Maar

De herinnering levend houden
‘In de jaren na de oorlog kwam ik bij vriendinnen
thuis waar niet meer over omgekomen familieleden
werd gesproken. Soms wisten ze zelfs niet dat ze
een broertje of zusje hadden gehad. Bij ons thuis
hielden we de gedachte aan Jopie wél levend. Ik
begon er steeds over en ik wilde hem herdenken.
Op zijn verjaardag of met Allerzielen wilde ik graag
naar de Nijmeegse Begraafplaats Daalseweg, waar
de ouders een kleine kapel ter nagedachtenis van
de vierentwintig kinderen en acht zusters hebben
laten bouwen.
Onze kleuterschool is verdwenen, maar de twee
grote kastanjebomen waaronder wij speelden staan
er nog steeds als getuigen van de dramatische
gebeurtenissen. Er is een derde kastanjeboom bij
geplant. Sinds 2000 staat daartussen die kastanjebomen op een grasperk het monument “De Schommel”. Elke 22 februari vindt hier de herdenking
plaats en ga ik er met mijn familie heen. Een
Amerikaanse vlieger heeft hierbij nog zijn excuses
voor het vergissingsbombardement aangeboden.
Het was goed om hem te spreken.

Bron: NOS

ook ging ik gebukt onder de gedachte dat ik Jopie
misschien nog had kunnen redden. ‘Wat als ik Jopie
wél had kunnen meenemen naar de gang?’ Het
kralensnoer redde mijn leven, maar mijn broertje was
dood. Pas tientallen jaren later, toen het bombardement werd herdacht en ik andere overlevenden
sprak bij een reünie, besloot ik dat ik dit idee moest
loslaten. Op die reünie van de kleuterschool ontmoette ik vijf andere overlevenden, waaronder mijn
vriendin Diny, die ik destijds had meegenomen naar
mijn ketting op de gang. Zij ontlastte mijn schuldgevoel enigszins, omdat zij op dat moment wél haar
kleine zusje Elsje naar de gang had meegenomen,
maar haar zusje was ook dood onder het puin vandaan gehaald. Dat had dus misschien voor Jopie ook
niets uitgemaakt. Ook mijn ouders hadden achteraf
veel spijt dat zij hem die dag niet toch thuis hadden
gelaten, omdat hij zich niet lekker voelde.
Bij een herdenking ontmoette ik ook een andere
overlevende, een vrouw die mij nog een foto van
onze kerstviering op de kleuterschool kon geven.
En een juf van Jopie die ook de ramp had overleefd,
vertelde mij nog haar mooie herinneringen aan hem,
dat hij zo van zingen hield en zo’n vrolijk kind was.’

Addy Hendriks, Herdenking Bombardement Nijmegen,
22 februari 2019.

Bij de jaarlijkse herdenking op 22 februari zien Diny
Meussen en ik elkaar en dan zijn we weer de kleuters
van toen. Het is een vreemd idee dat wij het bombardement alleen vanwege dat kralensnoer hebben
overleefd. We merkten hoezeer deze ramp ons leven
had bepaald, want bijna alle overlevenden waren
de zorg ingegaan. Zelf heb ik als vrijwilliger voor het
Rode Kruis gewerkt. Sinds 1985 ben ik een cursus
voor voetreflexologie gaan volgen, waar ik mensen
mee probeerde te helpen. Hier werd ik rustig van en
het gaf mij voldoening.
Je draagt zo’n gebeurtenis met je mee. Ik kan
bijvoorbeeld niet tegen het geluid van vliegtuigen,
helikopters en straaljagers boven mijn hoofd. Maar
soms lijkt het alsof je er krachtiger van wordt. Zo was
mijn portemonnee eens gestolen en de agent vroeg
mij: “Wilt u slachtofferhulp?” Ik moest er bijna om lachen en ik antwoordde: “Nee dank u wel, ik heb wel
voor hetere vuren gestaan.” Bij alles denk ik tegenwoordig: ‘Het komt wel weer goed.’ Ik ben blij dat ik
nog leef en dankbaar voor mijn tweeëntachtig jaren.’
Interview: Ellen Lock
Addy Hendriks-Gerrits met Diny Meussen
bij de jaarlijkse herdenking op 22 februari.
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Micha Gelber 16 jaar,
Israël 1952.

Aan mijn ouders heb ik
mijn leven te danken!
Micha Gelber
overleefde het
bombardement op
Rotterdam en de
gevangenschap
in Westerbork en
Bergen-Belsen.

Micha Gelber is vierenhalf jaar als de Duitsers Nederland binnenvallen.
“Als gezin overleefden wij het bombardement op Rotterdam en de
gevangenschap in de kampen Westerbork en Bergen-Belsen.”
In april 1945 maakte hij met zijn familie deel uit van het zogenoemde
Verloren Transport, het laatste treintransport met ruim 2.400 gevangenen uit Bergen-Belsen die door de nazi’s oostwaarts werden afgevoerd tot ze op 23 april door de Russen bij het Duitse dorp Tröbitz
werden bevrijd.
Nu hij ouder wordt denkt Micha Gelber vaak met dankbaarheid terug
aan zijn inmiddels overleden ouders: “Zonder hun bescherming hadden mijn broer en ik het nooit gered!”, vertelt hij. Graag deelt hij zijn
oorlogservaringen met scholieren en met ons om te getuigen van de
Jodenvervolging.
Bevlogen zionisten
‘Mijn ouders waren zionisten; ze wilden allebei al voor de oorlog naar
Palestina gaan om daar een nieuwe Joodse staat te helpen oprichten.
In 1934 was mijn moeders zus al naar Jeruzalem gegaan. Ze waren
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Trouwfoto Erich Gelber en Meta

Grootmoeder Grietje Kattenburg-

Gelber-Kattenburg, 20 juni 1929.

Hartz en tante Rita Kattenburg, 1938.

initiatiefrijke, sterke persoonlijkheden en legden
makkelijk contact. Mijn vader, Erich Gelber, was een
Duitse Jood en had in Duisburg gymnasium gedaan.
Voor de studie scheikunde was hij naar Delft gekomen. Hij werd er bestuurslid van de zionistische
studentenvereniging en hij leerde mijn moeder, Meta
Kattenburg, kennen op een zionistisch feest, waar
zij een bevlogen voordracht hield. Mijn vader kreeg
een goede baan bij de Algemene Kunstzijde Unie
(AKU) in Arnhem. Zij trouwden in 1929 en daardoor
verkreeg mijn moeder destijds de Duitse nationaliteit. Op 4 mei 1933 werd mijn broer Dukie (Eduard)
geboren. En op 28 september 1935 werd ik, Mickey
(Micha), geboren in Ede. Eind 1936 werden wij door
naturalisatie Nederlanders. In onze jeugd trokken
Dukie en ik altijd met elkaar op. Bij mijn geboorte was
mijn linkeroog vrijwel blind. Vanaf mijn tweede jaar
droeg ik een bril en begon mijn rechteroog scheel
te kijken. Halverwege 1941 moest dit oog worden
rechtgezet. Het macabere was dat ik in het ziekenhuis
tussen twee Duitse soldaten met oogletsel lag.’
Als het zover is, ben je nergens veilig!
‘Bij het uitbreken van de oorlog was ik vierenhalf jaar
oud en woonden we in Ede. Mijn ouders dachten net
als velen dat de oorlog wel aan Nederland zou voorbijgaan. Op 10 mei 1940 werd Nederland in de vroege ochtend aangevallen door de Duitsers en vluchtte
ons gezin in vaders auto naar mijn moeders familie in
Rotterdam in de hoop weg te komen naar Engeland.
Maar daar kwamen we in de Graaf Florisstraat in het
bombardement op Rotterdam terecht. Vader weigerde naar de schuilkelder te gaan. “Als het zover is,
ben je nergens veilig!”, zei hij. Op slechts tweehonderd meter van onze schuilplaats vielen bommen.

Micha Gelber, 3 jaar, Ede 1938.

Een week later keerden we terug naar Ede. Vaders
auto was inmiddels gestolen door de Duitsers.
Vanaf 3 mei 1942 moesten we de gele ster op onze
kleding dragen. De volgende week en in het daaropvolgende jaar werden we tweemaal door de
Duitsers uit ons huis gezet. Vader vertrouwde op zijn
Sperr, een bewijs voor uitstel van deportatie vanwege ‘economische onmisbaarheid’ voor de AKU. Zijn
werkgever zorgde steeds voor andere woonruimte.
Tijdens de razzia’s in Amsterdam doken we voor alle
zekerheid een aantal weken onder via de ondergrondse. Na korte tijd besloot mijn vader de onderduik te beëindigen, omdat een buurman inmiddels
een beruchte Jodenjager was en het op ons had
gemunt. Diezelfde NSB’er, SD’er en SS’er, politieagent Abraham Kipp, had ook al door verraad mijn
moeders moeder en zus Rita op hun onderduikadres
opgespoord en aan de Sicherheitsdienst voor 7,50
gulden per persoon uitgeleverd. Mijn ouders wilden
als gezin bijeen blijven en niet op verschillende plekken onderduiken. Intussen ontving vader onze Rode
Kruis Palestina-certificaten. Met deze dure passen
zouden we door de nazi’s geruild kunnen worden
voor Duitsers die door de Engelsen in Palestina
waren geïnterneerd. Omdat we al familie hadden in
Jeruzalem werden ze ons toegewezen. Vaders Sperr
mocht niet baten, want in juli 1943 werd ons gezin,
tegelijk met zijn Joodse collega’s en hun gezinnen,
opgepakt en naar Westerbork gebracht.’
Kamp Westerbork
‘Op mijn zevende jaar kwamen we in kamp Westerbork aan. Het was één grote zandvlakte met veel
houten werkplaatsen en barakken. Mijn moeder,
broer en ik sliepen in vrouwenbarak 68. Mijn vader
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Trouwdag Micha en Ria Gelber in
Micha en Dukie, Ede 1941.

Pasfoto voor het Israëlische leger.

moest aanvankelijk poep uit latrines scheppen en in
tonnen afvoeren, maar toen de kampcommandant
ontdekte dat hij ingenieur was en afkomstig uit dezelfde streek qua accent, kreeg hij ander werk. Vader
kwam met technische aanbevelingen voor een klein
laboratorium waar hij zeep mocht produceren. Elke
maandagavond hing er in Westerbork een spanning
om te snijden als de namen werden opgenoemd
voor het treintransport van dinsdagochtend naar
Auschwitz of Sobibor. Bedrijven uit de kunstvezelindustrie hebben nog geprobeerd mijn vader uit
Westerbork te krijgen. Het Palestina-certificaat gaf
ons enige maanden uitstel. Na vijf maanden hing er
op de trein een bord met een nieuwe plaatsnaam:
Bergen-Belsen. Als je de oproep kreeg, kon je één
keer weigeren. Vader kreeg te horen dat hij op
transport moest en vroeg aan kampcommandant
Gemmeker of hij iets meer wist over dit kamp. Die
liet alleen los dat het er waarschijnlijk beter was dan
in de andere kampen. Daarom liet vader ons op de
lijst voor Bergen-Belsen plaatsen.’
Het ‘crepeerkamp’ Bergen-Belsen
‘Op 11 januari 1944 reden wij per trein naar BergenBelsen. Het was geen vernietigingskamp, maar wel
een ‘crepeerkamp’, zeg ik altijd. Op het perron
wachtten blaffende herdershonden met schreeuwende SS-bewakers ons op. Ze sloegen de gevangenen
hard met riemen uit de trein en schreeuwden:
“Juden raus, Juden raus! Lassen Sie Ihr Gepäck hier!”
Er werd iemand die Frans sprak gezocht als barakleidster voor de Griekse Joden uit Thessaloniki. Mijn
moeder kon aardig Frans spreken, meldde zich aan
en werd hun barakleidster. Mijn broer en ik sliepen
in barak 21 bij mijn moeder. Op die eerste dag zag
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Rotterdam, december 1968.

ik in het washok een doodgeschoten man liggen, zo
achtergelaten door de SS. Daar schrok ik natuurlijk
van. “Wij zouden uitgeruild worden, dus met ons
zouden ze dat niet doen”, stelde mijn moeder mij
gerust. Dagelijks stonden we langdurig op appèl om
geteld te worden. Veel gevangenen hadden last van
diarree en in de eerste weken liep ik tyfus op, maar
ik herstelde snel. Mijn vader liep als technische man
altijd te kijken wat beter kon en kreeg al snel de
leiding over de facilitaire dienst. Hij was werkverdeler en klusjesman voor de kampomheining, latrines,
kampverlichting, bedden- en barakkenbouw. Ik was
vaak in zijn bijzijn.’
Onmenselijk
‘Vanaf medio 1944 bestond Bergen-Belsen uit vier
van elkaar gescheiden kampen omheind met hoge
prikkeldraadhekken; een klein opvangkamp voor de
neutrale landen, het “Sterrenkamp” met uitruilnationaliteiten, een krijgsgevangenenkamp en - toen de
bevrijders naderden - een enorm mannen- en vrouwenkamp voor alle gevangenen uit de opgeheven
kampen, waaronder Auschwitz.
Wij zaten in het “Sterrenkamp” met meer dan 4.000
mensen, zogenoemd omdat wij de verplichte ster op
onze eigen kleding droegen. Onze haren hoefden
er niet af en we werden niet getatoeëerd, omdat we
zouden worden uitgeruild. Wel zagen wij door het
hek en om ons heen de meest onmenselijke dingen
gebeuren. Mensen stalen elkaars warme kleren en
elkaars voedsel. Bergen-Belsen werd almaar voller.
Die nieuwe gevangenen in blauwwit gestreepte pakken waren kaal en magerder dan wij. Velen stierven
aan vlektyfus. Die lijklucht stonk verschrikkelijk. “Sie
haben es nicht gewusst, maar ze konden het wel

ruiken!”, zei mijn broer Dukie later. Alles daar was
toeval en willekeur. Toen vader erg ziek werd vroeg
een SS-arts op zijn ronde in de ziekenbarak hoe hij
heette: “Erich”, zei mijn vader. Omdat deze arts
ook Erich heette, gaf hij vader nog zes weken rust
en redde zo zijn leven. Door het prikkeldraad zag ik
hoe een gevangene de lever uit een lijk sneed en
opat. Daarna kreeg hij verschrikkelijke stokslagen
van meerdere SS’ers. Hierdoor was ik het meest
geschokt en sindsdien dacht ik: ‘Een mensenleven
is hier niets waard, het is zomaar ineens voorbij!’
’s Morgens kreeg je als gezin één boterham die we
in blokjes sneden. In de laatste weken was er geen
eten meer, alleen nog suikerbieten.’
Het verloren transport
‘Op 11 april 1945 werden wij met 2.400 zieke en
halfdode gevangenen met een Palestina-certificaat
in een goederentrein geladen op transport naar
Theresienstadt. Onze trein heette na de oorlog ‘Het
Verloren Transport’, want dit was de laatste van drie
treinen waarmee kort voor het einde van de oorlog
6.800 gevangenen werden afgevoerd uit BergenBelsen toen de Britse bevrijdingstroepen naderden.
Alle wagons waren besmet met vlektyfus van voorgaande transporten. Mijn vader kreeg de verantwoordelijkheid voor de voedselverstrekking. Wij maakten
een tocht door nog niet bevrijde delen van naziDuitsland, waar flink werd gevochten. We reden traag
door verwoeste steden en zagen de Hitler-Jugend in
treinen naar het front rijden. Alles wat bewoog op de
rails werd aangevallen door bommenwerpers van de
Royal Air Force. De Engelsen dachten dat er Duitse
militairen in zaten. Onze trein werd vele malen onder
vuur genomen. Mijn ouders beschermden ons met
hun lichaam bij het dekking zoeken. Soms weigerde
vader als enige uit de trein te komen terwijl we
werden beschoten. Op 23 april 1945 kwam de trein
tot stilstand in Tröbitz, een klein dorp, zestig kilometer boven Dresden. Daar nam hij het initiatief om de
tweehonderd lijken uit de trein te tillen en daar te
begraven. Een SS-officier zei toen: “We zijn nu vlak
bij het Russische front, wij trekken ons terug.”’
Bevrijd door de Russen
‘Een Rus te paard kwam voor de troepen uit om
ons te bevrijden. Hij zei: “Wij ontruimen het dorp,
het dorp Tröbitz is voor jullie!” En hij zei tegen de

inwoners: “Jullie moeten plaats maken voor deze
kampoverlevenden!” Er brak helaas weer een
tyfusepidemie uit, waaraan nog eens driehonderdtwintig voormalige kampoverlevenden stierven.
Ook de dorpsbewoners kregen vlektyfus door ons
verblijf. Onze kleren vol met luizen moesten we
verbranden. De Russen zorgden goed voor ons en
lieten een trein met Russisch-Joodse artsen naar
Tröbitz komen. Zodra we waren aangesterkt, hadden
mijn broer en ik daar alle vrijheid om te plunderen.
We stalen kippen om op te eten, een pot suiker en
een zak tabak voor vader. De bevolking was bang
voor de Russen, dus ze lieten ons begaan.’
Onze terugweg
‘Na zeven weken namen de Amerikanen ons over
van de Russen en brachten ons vijftig kilometer
verderop naar een kazerne in Leipzig, waar we meer
vrijheid kregen en zelfs met de tram naar de bioscoop mochten. Na een week werden we per Rode
Kruis-trein naar Valkenburg (Limburg) gerepatrieerd.
We werden met een vrachtwagen langs de snelweg
bij Ede afgezet en afgehaald door mensen van
vaders bedrijf. Tot ieders grote vreugde bij de AKUcollega’s had ons hele gezin de oorlog overleefd.
Mijn vader kreeg vele internationale werkaanbiedingen, maar hij koos voor een directeursfunctie bij zijn
oude werkgever. We konden in Arnhem een huis
krijgen. In september 1945 ging ik er voor het eerst
naar een lagere school op mijn tiende, meteen in
de vierde klas met veel bijles. Daarna mocht ik naar
de hbs, maar na twee klassen in drie jaar verloor ik
mijn concentratie en kon ik mijn draai hier niet meer
vinden. Mijn moeders moeder en zus hadden niet
op tijd Palestina-certificaten kunnen bemachtigen
en waren direct in Westerbork op transport naar
Sobibor gezet en bij aankomst vermoord. Dat lot
had ons net zo goed kunnen treffen.’
We moeten verder!
‘Mijn vaders mentaliteit was “De Holocaust aan de
kant, want we moeten verder!” Maar mijn moeder
heeft het verlies van haar familie nooit kunnen verwerken en was altijd ziek. In 1951 emigreerde ons
gezin naar Israël. We leerden de taal en ik behaalde
een technisch diploma als machinebankwerker.
In Israël ontmoette ik veel Joodse wezen die hun ouders hadden verloren in de kampen. Iedereen keek
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KGB. Voor het eerst dacht ik terug aan een kampverhoor dat ik had bijgewoond in Bergen-Belsen en
kreeg ik last van nachtmerries. Een arts voor vervolgingsslachtoffers bij de Pensioen- en Uitkeringsraad
in Leiden adviseerde me zo snel mogelijk te stoppen
met werken, wat ik in 1994 heb gedaan, omdat je als
oorlogsgetroffene herbelevingen kunt krijgen van
stressvolle situaties.’

Mijn ouders in Amerika, 1951.

hoopvol naar de toekomst van de nieuwe staat Israël,
maar er moest ook gevochten worden. In dienst
werd ik afgekeurd voor de velddienst vanwege mijn
blinde linkeroog, maar ik werd ingezet als bibliothecaris bij de inlichtingendienst. In die tijd ontmoette en trouwde ik mijn eerste vrouw. Na twee jaar
militaire dienst studeerde ik in snel tempo af aan de
North Caroline State University in Amerika als textielingenieur. Terug in Israël werd ik bedrijfsleider van
een garenveredelingsbedrijf, dat mede door mijn
vader was opgericht. Mijn vrouw en ik kregen een
dochter en een zoon.’
Nachtmerries over het kamp
‘In februari 1967 werd ik door mijn bedrijf in Israël
overgeplaatst naar Liberty Fabrics in Rotterdam. Ik
wilde toen liever teruggaan naar Israël, omdat ik me
daar veiliger en prettiger voelde, maar dit bleek binnen het bedrijf onmogelijk. Mijn vrouw en kinderen
kwamen enkele maanden later ook over maar aangezien ons huwelijk niet meer was te redden, keerde
ze na vijf weken terug naar Israël. In december 1967
zijn wij gescheiden. Via een diner bij een collega ontmoette ik mijn tweede vrouw Ria. In december 1968
trouwden wij en met haar kreeg ik nog een zoon.
Op onze huwelijksreis naar Israël werden gelukkig
mijn twee kinderen van zes en drie jaar oud - uit het
eerste huwelijk - aan ons toegewezen en zij kwamen
mee naar Nederland. Het voelde alsof ik altijd had
gezworven en dat ik bij haar eindelijk rust vond. Dat
is tot haar recente dood in 2020 zo gebleven. Het
bleek uiteindelijk beter voor mijn gezondheid om
vroegtijdig te stoppen met werken.
In 1992 werd ik wegens vermeende smokkel door
mijn bedrijf steeds verhoord door de Oekraïense
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Respect
‘Het antisemitisme zie je wereldwijd steeds opnieuw
oplaaien. Daarom probeer ik waar ik kan te getuigen
van de Jodenvervolging, met name bij de voorlichting op scholen. Ook hield ik me als medeoprichter
bezig met monumenten in Tröbitz en Israël voor
de getroffenen van ‘Het Verloren Transport’. Bij de
Joodse Tegoedenkwestie zat ik in de adviesraad vervolgingsslachtoffers namens de Bergen-Belsen overlevenden en adviseerde het Centraal Joods Overleg
en werd secretaris van Maror. Ik werd medeoprichter
en voorzitter van de Stichting Loods 24 en secretaris
van het Joods Kindermonument. Loods 24 was het
verzamel- en vertrekpunt voor Rotterdamse Joden
vanuit een havenloods naar Westerbork. Vanaf het
begin spande ik me in voor het project ‘Stolpersteine’;
het plaatsen van gedenkstenen in het trottoir - struikelstenen om bij stil te staan - voor de Rotterdamse
huizen waar Joden zijn weggevoerd. Inmiddels heb
ik me uit deze activiteiten teruggetrokken.
Nu ik ouder word heb ik nog meer respect voor mijn
ouders: zij hebben mij en mijn broer beschermd
onder de moeilijkste omstandigheden en ons de
kracht gegeven om een nieuw leven op te bouwen.
Ze hebben er alles aan gedaan om ons gelukkig op
te voeden en ze hebben nog kunnen meemaken dat
zij zeven kleinkinderen kregen. Aan mijn ouders heb
ik alles te danken, ook dat ik nog leef.’
Interview: Ellen Lock
Ria en Micha Gelber.

Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ontvangen oproepen kunnen niet direct worden
geplaatst, omdat er veel verzoeken binnenkomen.
De redactie neemt geen verantwoordelijkheid
voor de inhoud van de oproepen.
Ik zou graag willen weten welke Gurkha-eenheid
het kamp Banjoebiroe in augustus 1945 bevrijdde,
waar mijn moeder was geïnterneerd. Mijn moeder
vertelde dat het kamp was bevrijd door een Britse
eenheid, maar zij zei ook dat Lady Mountbatten het
kamp bezocht voordat de Gurkha’s het kamp overnamen voor hun bescherming. Heeft deze eenheid
nog steeds een basis in India? Alvast veel dank voor
uw moeite. Reacties graag naar: Jan Jacob BoomWichers, e-mail: boomwichers@gmail.com
Ik zoek mensen die op 15 augustus 1945 het kamp
Banjoebiroe 11 met ons, moeder Griet Vigeleyn
Nikijuluw-Brouwer en mij, het kamp uitliepen. De
poorten stonden open, geen Japanner te bekennen.
Met nog twee vrouwen en kinderen liepen we eruit.
Onderweg zagen we een ossenwagen; de koelie
vroeg waarheen we op weg waren. Bij het station
werden we door het Chinese Rode Kruis ondergebracht, want de volgende dag ging de trein naar
Soerabaja, waar we te middernacht aankwamen en
zijn opgevangen door het Zwitserse Rode Kruis.
Reacties graag naar Peggy Mulder-Vigeleyn Nikijuluw,
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 610, 2597 HM Den
Haag, tel: 06-21913702, e-mail: mulvignik@gmail.com
De Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort wil
graag informatie over de verzetsman Adrianus
Johannes Buijens, geboren in Bergen op Zoom op
1 oktober 1917. Op 25 februari 1942 werd hij gearresteerd na een wapendiefstal van de Duitsers en
13 juni 1942 werd hij, samen met Willem Hienekamp
en Jacob Poppers, gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Voor hem is een herdenkingssteen gelegd op

de plaats waar hij woonde. Buijens had een broer,
geboren op 26 juni 1920, die volgens de geboorteakte Adrianus heet. Van deze broer ontbreekt ieder
spoor. Wie weet meer? Voor reacties: M. Terlien,
De Bosch Kemperlaan 19, 3818 HC Amersfoort, tel:
033-4621978, e-mail: dikterlien@gmail.com
Ik zoek de naam van de tekenares die op 7 november 1944 van mij een prachtig portret maakte in het
Jappenkamp Lampersari, Semarang. Ik was toen bijna vier jaar. Achterop is haar handtekening onduidelijk leesbaar, misschien staat er W. Barendrecht? Wie
kent een portrettekenares die in 1944 in Lampersari
zat en W. Barendrecht heette of een dergelijke naam
had? Ik stel het zeer op prijs om haar naam te weten
en hoe het haar vergaan is na november 1944. Alvast
dank voor uw reactie. Herman de Vries, Kerkstraat 60,
6543 KL Nijmegen, tel: 024-3731063, e-mail:
devrieshal@hotmail.com
Bij het bladeren in het poëziealbum van mijn (overleden) moeder, was ik benieuwd naar wat er met
haar 27 Amsterdamse vriendinnen uit 1935 tot 1938
is gebeurd. Daarom zoek ik nu gegevens over Hella
Simonis (geboren 17 maart 1921) en Bontje Johanna
(Bon) Feltkamp (geboren 12 februari 1923) beiden
uit Amsterdam (-Zuid?). Hella kwam om in Sobibor,
maar waar zaten beiden op school? Reacties graag
naar: Lex van Rootselaar, C. Houtmanstraat 8,
9934 HG Delfzijl, tel: 0596-568324 (10-23 uur),
e-mail: lex.rootselaar@planet.nl
Conny Okhuysen, geboren op 12-11-1941 was het
jongste kind in kamp Kampili in Celebes. Ze verbleef daar met haar moeder Okkie en broer Hans en
zussen Hennie, Lies, Gerda en Loeki (daar gestorven
aan hersenvliesontsteking) van december 1941 tot op
het einde na het bombardement. Zij is op zoek naar
kampgenoten of hun nabestaanden. Reacties graag
naar haar dochter: Conny Okhuysen, Bredabaan 359
bus 6, 2990 Wuustwezel, België, tel: +32 468 543576,
e-mail: marjori.han@gmail.com
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Ten toon
& te doen
Online tentoonstelling
Nationaal Museum Sophiahof
Indisch en Moluks verzet
Het Museum Sophiahof is gesloten vanwege
de coronacrisis, maar er is nog genoeg online
te bekijken. Zoals de openingstentoonstelling
‘Vechten voor Vrijheid. De vele gezichten van
verzet’ en de ‘Kaart van Indisch verzet’.

Verzetsmuseum Amsterdam
‘Wees moedig! Drie Amsterdammers
en de Februaristaking’.

Bron: MHM

Vanaf heropening musea 2021

De Molukse verzetsvrouw Coosje Ayal in kamp Wacol,
Australië, januari 1945.

‘Vechten voor Vrijheid. De vele gezichten van verzet’
gaat over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in het voormalige Nederlands-Indië en over
mensen uit Nederlands-Indië die verzet pleegden
in Nederland tegen nazi-Duitsland.
‘De Kaart van Indisch Verzet’ vertelt de onderbelichte
verzetsverhalen over guerrilla, spionage, sabotage en
over de martelingen door de Kempeitai. Het verzet
werd gepleegd door vrouwen, krijgsgevangenen en
Molukkers, verspreid over Java, Timor, de Molukken
en zelfs in Thailand en Japan. Op de website ziet u
de kaart van de Indonesische archipel. Door te klikken
op een punt komt u bij de verhalen met foto’s.
Online exposities: www.museumsophiahof.nl
Nationaal Museum Sophiahof
Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag
tel: 070-2005060, e-mail: info@museumsophiahof.nl
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Je verzetten tegen onrecht vergt moed.
Tachtig jaar geleden stonden Willem, Coba en
Joop op tegen de Jodenvervolging tijdens de
Februaristaking van 1941. De drie Amsterdammers
speelden een actieve rol in de enige massale
protestactie tegen de vervolging die Europa
gekend heeft. Zij toonden moed, maar tegen
welke prijs? Ontdek hun verhalen in de tentoonstelling ‘Wees moedig! Drie Amsterdammers en
de Februaristaking’, vanaf 24 februari virtueel te
bezoeken op de website: www.verzetsmuseum.org
De tentoonstelling laat zien welke rollen de drie
Amsterdammers speelden voor de Februaristaking,
hoe ze hun overtuiging in de praktijk brachten en
wat voor gevolgen dat had. Laat je meevoeren door
historische foto’s en bekijk originele documenten.
Lees de briefjes die Joop uit de gevangenis naar zijn
gezin wist te smokkelen. Of bekijk de typemachine
waarop Coba de stakingsoproep tikte: “STAAKT!!
STAAKT!! STAAKT!! Leg het gehele Amsterdamse
bedrijfsleven een dag plat (..) Dan zal de Duitse
bezetting moeten inbinden. (..) Weest moedig!!!”
Verzetsmuseum Amsterdam
Plantagekerklaan 61, 1018 CX Amsterdam
tel: 020-6202535, e-mail: info@verzetsmuseum.org
website: www.verzetsmuseum.org

Stichting Loods 24
en Joods Kindermonument in Rotterdam
De ‘Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument’
is educatief actief, herdenkt en plaatst ‘Stolpersteine’
in Rotterdam. Dit zijn gedenkstenen in het trottoir
met de namen van Joden die hier hebben
gewoond. Het zijn ‘Struikelstenen’ om bij stil te
staan en te gedenken dat zij werden weggevoerd
en vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De stichting bemiddelt tussen de aanvrager en
kunstenaar Gunter Demnig, de bedenker van deze
‘Struikelstenen’. Loods 24, een loods in de haven,
was het deportatiecentrum voor Joden uit Rotterdam. In november 2020 zijn er in Rotterdam 98 Stolpersteine aangebracht. Helaas niet in het bijzijn van
de nabestaanden vanwege de coronamaatregelen,
hopelijk kan er in 2021 bij worden stilgestaan.

Aanspreekpunt
Naoorlogse Generaties (ANG)
Voor kinderen, partners en hulpverleners van
oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog.
Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG)
is in 1990 oorspronkelijk opgericht om kinderen van
getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht hun achtergrond, te steunen en te informeren.
Ook partners, latere generaties, hulpverleners en
geïnteresseerden, die willen weten hoe de Tweede
Wereldoorlog in meerdere generaties en op de partner kan doorwerken, kunnen bij het aanspreekpunt
terecht.

Foto: Jacques Beket

Bij mensen die in of na de oorlog geboren en
opgegroeid zijn in gezinnen van oorlogsgetroffenen
of bij partners van oorlogsgetroffenen kunnen de
volgende vragen spelen:
Wat maakte uw familie of uw partner mee tijdens
de Tweede Wereldoorlog?
Waarom raakt u geïrriteerd door ouders of een partner met wie u zich eigenlijk intens verbonden voelt?
Waarom sprak men thuis zoveel of zweeg men juist
over de oorlog?

Joods Kindermonument Rotterdam
Het Joods Kindermonument Rotterdam staat op de
Kop van Zuid ter nagedachtenis van de Rotterdamse
Joodse kinderen die in de oorlog zijn vermoord. Jaarlijks wordt hier op 30 juli bij stilgestaan. Het monument herdenkt op een halve cirkel de namen van 686
Joodse kinderen en is ontworpen door Wim Quist.

De oorlogservaringen van de ouders of de partners
hebben soms een stempel gedrukt op de sfeer in
het gezin. Als u daardoor problemen hebt in uw
functioneren en u wilt hier iets aan doen, dan kunt
u contact opnemen met het Aanspreekpunt
Naoorlogse Generaties (ANG).

Stichting Loods 24 en
Joods Kindermonument Rotterdam
Locatie monument:
Eva Cohen Hartogkade, tel: 06-53736679,
e-mail: secretariaat@loods24rotterdam.nl,
website: www.loods24rotterdam.nl

Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Stichting 1940-1945, Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van
9-12 uur: tel: 088-3305150, e-mail: ang@arq.org,
website: www.ang.arq.org
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Vraag
antwoord
Ik heb meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek. Wanneer zijn de resultaten bekend?
Hartelijk dank voor uw medewerking aan het
onderzoek. Als gevolg van de vrijwel wereldwijde
coronamaatregelen is een ruimere termijn voor de
inzending van de formulieren aangehouden. De
resultaten van het onderzoek waren daarom nog
niet bekend toen dit nummer gedrukt werd en
zullen in de eerstvolgende juni-editie van Aanspraak
gepresenteerd worden.
Ik heb in de Verenigde Staten een coronacheque ontvangen van de federale overheid.
Moet ik dat als nieuwe inkomsten bij u opgeven?
Nee, eenmalige betalingen worden niet als
inkomsten op de uitkeringen of pensioenen gekort
en hoeven daarom niet te worden opgegeven.
Hoe kan ik mijn dochter machtigen om
mijn Wubo zaken voor mij te regelen?
Op onze website (www.svb.nl/wvo) kunt u een machtigingsformulier downloaden. U moet dit formulier
invullen, ondertekenen en aan ons toezenden. Heeft
u geen internet? Dan kunt u ons bellen of schrijven
zodat wij een machtigingsformulier naar u kunnen
toesturen.
Klopt het dat u voortaan informatie per e-mail
verstuurt via een beveiligde verbinding?
De Sociale Verzekeringsbank verstuurt geen privacygevoelige informatie via normale e-mail omdat dit
niet veilig genoeg is. Wij maken in dergelijke gevallen gebruik van secure mail. U krijgt dan een bericht
van ons via KPN Zorg Messenger met het verzoek om
een wachtwoord aan te maken. Met uw eigen e-mailadres en dit wachtwoord krijgt u vervolgens als enige
toegang tot de toegezonden informatie. Als u zelf
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iets beveiligd aan ons wenst te sturen via e-mail
kunt u ons verzoeken om een veilige verbinding met
u tot stand te brengen. Meer informatie met een
stap-voor-stap uitleg over secure mail is te vinden
op de website: www.svb.nl/email. Mocht u verder
hulp nodig hebben bij het gebruik van een computer
of smartphone, dan kunt u een beroep doen op
getrainde vrijwilligers van erkende organisaties via
de DigiHulplijn. Dat kan telefonisch op werkdagen
tussen 9:00 en 17:00 uur via het gratis nummer
0800-1508 of via de website: www.dedigihulplijn.nl
Mijn vader verhuist binnenkort naar een verpleeghuis en ontvangt een uitkering van u. Moet ik dat
doorgeven of krijgt u bericht via de gemeente?
Van personen die financiële bijdragen ontvangen
krijgen wij adreswijzigingen binnen Nederland door
via de gemeente. Een verhuizing naar een instelling
met zorg en verblijf die onder de Wet langdurige
zorg (Wlz) valt, heeft gevolgen voor een uitkering en
voor de eventuele toegekende bijdragen in uw kosten. Het is daarom van belang dat u doorgeeft dat
uw vader verhuist naar een verpleeghuis. Op onze
website is een brochure beschikbaar over de financiële gevolgen van een opname in een Wlz-instelling.
Op verzoek kunnen wij deze brochure ook toesturen.

BETAALDATA 2021
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze betalingsopdrachten aan de banken versturen. De betaaldata
van de buitengewone pensioenen die via de Stichting
1940-1945 verlopen, wijken hiervan af. Bij overboekingen naar het buitenland is de ontvangstdatum
afhankelijk van de werkdagen van lokale banken.
14 januari
15 februari
15 maart
15 april

12 mei
15 juni
15 juli
16 augustus

15 september
14 oktober
15 november
15 december

11
16

12
1

19

11

23

16
19

2

3

4

5

17

20

23

24

31

32

38
41

35

36
35

50

46

52

29

30

33

43
47

44

43

4844

47

48

49

57

56

59

45
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54

55
58

45

54

53

52

PUZZEL

30

33

56

61

15

37

40

53

10

22

29

40

42

46

55
58

22

37

39

9

15

26

26

39
42

51

14

21

32

38

51

8

13

25

36

41

50

7

28

31
34

14

18

28

27

34

21

17
20

27

18

6
12

25

24

13

57

59

60

60

62
62

61

Uw oplossing
35

35

25

25

11

11

10

10

45

45

61

61

4

4

60

60

51

51

27

27

56

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 mei 2021 sturen naar:

18

56

33

18

33

Horizontaal
1 lichaamsdeel 7 beker op een voet 11 in de richting van 12 loofboom
14 stuk chocolade 16 tijdens 18 eierdooier 19 roem 20 onstuimig
22 hoofdstad van Noorwegen 23 dezelfde 25 innig 27 salaris 28 deel
van de arm 32 gedorste graanhalmen 33 moedertje 34 gestolen
37 verleiden 38 edelman 39 bedrogene 41 in veel soorten 43 zijrivier
van de Elbe 46 medebepalend deel 48 graansoort 50 klooster
53 schema 54 netto (afk.) 55 vrouwelijk kind 56 niet te innen 58 part
59 mannetjeshond 60 algemene bevlieging 61 openbaar vervoermiddel 62 de blik afwenden.
Verticaal
1 catastrofe 2 rijdier 3 plat vlak binnen een omlijsting 4 hevig
5 het als nieuw eigendom verkrijgen 6 disgenoot 8 dus 9 onderwijsmateriaal 10 ruimte in de mond 13 kookgerei 15 het land bewerken
17 Spaanse eretitel 21 graanpakhuis 24 bewegende decoratie
26 korte mededeling 29 sportman 30 gelige kleur 31 dringend
verzoek 34 met vlamachtige plekken 35 dier met dichtbehaarde huid
36 inkeping 37 iemand die onderwijs ontvangt 39 tien (voorvoegsel)
40 uitspringend aanbouwsel 42 nadien 44 binnenvaartschip
45 hinderlijk onderbreken 47 domoor 49 proefperiode 51 hap
52 vriesvak 57 papperig kooksel.

SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen
worden de namen getrokken
van een eerste (€ 75), een tweede
(€ 50) en een derde (€ 25) prijswinnaar. In de volgende editie
van Aanspraak maken we de
oplossing van deze puzzel en de
namen van de drie prijswinnaars
bekend. (N.B. medewerkers zijn
van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars december-puzzel:
De juiste oplossing is: ijsbloemen.
De winnaars zijn: dhr. C.C. Doeve,
Llagostera, Spanje (1e prijs); mw.
A.E. Lans-Meijer, Oosterhout (2e
prijs), D.G. Mac Mootry, Uitgeest
(3e prijs). Van harte gefeliciteerd!
U ontvangt het bijbehorende
geldbedrag spoedig op uw bankrekening. Blijf puzzelen, want wie
weet bent u een van de volgende
gelukkige prijswinnaars.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

1 Montgomery Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104

Stationsplein 1, Leiden, tel: 071 - 535 68 88

Bezoekadres (op afspraak)

e-mail: info.wvo@svb.nl of info@pur.nl

120 Kearny Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104

website: www.svb.nl/wvo of www.pur.nl

tel: +1-415-291-2033, e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 5211802

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

1, Dundas Street West, suite 2106, Toronto, Ontario M5G 1Z3

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

tel: +1 416 595 2408, e-mail: tor-wuv@minbuza.nl

tel: +972 3754 0777, e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3 Kuningan, Jakarta 12950

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

tel: +62 (0)21 524 8200, e-mail: jak-svb@minbuza.nl

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022
tel: +61 (0)2 8305 6800, e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

Websites voor alle Nederlandse ambassades/consulaten:
www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl
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