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Mag ik u even
aanspreken?
Het virus dwingt ons om meer dan ooit tevoren
stil te staan bij alles in ons leven; onze dienstverlening, onze democratie en ons klimaat.
Het is een tijd om na te gaan waar het werkelijk
om draait. Ook tijdens de Nationale Herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog zijn de noodzakelijke coronamaatregelen schrijnend voor ons
allen. Het is nu alweer het tweede jaar op rij
dat de herdenkingen zonder publiek worden
gehouden met een aangepaste ceremonie.
Dat dit nog steeds zo moet vanwege het besmettelijke coronavirus doet ons pijn, maar we blijven
de oorlog in Europa en Azië herdenken. In deze
juni-editie vindt u de bijzondere 4 mei-toespraak
van André van Duin tijdens de Nationale
Herdenking op de Dam.
Er is de laatste tijd veel aandacht voor ernstige
fouten in de uitvoering van overheidstaken,
waarvan de burgers de dupe worden. Alles wat
er is misgegaan in de communicatie met de
burgers bij bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag
doet ons nog eens extra beseffen dat ook wij als
Sociale Verzekeringsbank een opdracht hebben
te vervullen. De Sociale Verzekeringsbank wil
juist luisteren naar de burgers, naar hun moeilijkheden en hun wensen en hen helpen waar
dit mogelijk is. Daarom laten wij door een onafhankelijk onderzoeksbureau steekproeven doen
naar de klanttevredenheid per wet waarvoor wij
de dienstverlening uitvoeren. We zijn blij dat
hieruit blijkt dat u als cliënten van onze SVBAfdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen onze dienstverlening zeer hoog waardeert,
maar dit willen we graag zo houden.

Daarom roepen we u op om het ons te laten
weten als u denkt dat er iets beter kan, omdat
al onze medewerkers ten diepste wensen de
dienstverlening voor de cliënt zo goed mogelijk
te laten verlopen.
Wij merken bijvoorbeeld dat er door de coronacrisis minder aanvragen bij ons zijn binnengekomen in het afgelopen jaar. Tijdens de lockdown was het voor vele cliënten waarschijnlijk
lastiger om brieven te posten en de posterijen
functioneerden niet overal even goed, waardoor
aanvragen en declaraties niet of later werden
ingediend. Daarnaast was er uiteraard geen fysiek
contact mogelijk voor fysiotherapie of psychotherapie, waardoor er minder declaraties dan
gebruikelijk binnenkwamen bij onze SVB-Afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.
Juist ook in deze moeilijke coronatijden blijven
wij voor u elke werkdag telefonisch bereikbaar
om u te helpen bij het indienen van uw aanvraag
of declaraties en bij vragen over wijzigingen in
uw persoonlijke situatie. We zullen waar mogelijk
oplossingen voor u aandragen, want daar zijn
we voor!

Coen van de Louw
Lid van de Raad van Bestuur SVB
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Foto: Martijn Beekman

Komiek, acteur, zanger en presentator André van Duin houdt de 4 mei-toespraak 2021

Foto: Paul Tolenaar

bij het Nationaal Monument op de Dam.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima openen het defilé. Aansluitend volgen (links) de burgemeester
van Amsterdam, Femke Halsema, en (rechts) de voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, Gerdi Verbeet.
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Nationale Herdenkingstoespraak 4 mei 2021
door André van Duin op de Dam
2021, Dodenherdenking in de regen,
de hemel huilt met ons mee…
Toen ik in 1947 werd geboren, vlak na de oorlog
in Rotterdam, was die stad druk bezig met de
wederopbouw. Het puinruimen en herstellen van
de enorme schade die door het Bombardement
was veroorzaakt. Op 14 mei 1940 werd de binnenstad door zo’n 60 Duitse bommenwerpers, in nog
geen 20 minuten met de grond gelijkgemaakt.
Ruim 80.000 mensen werden dakloos. Ontelbare
gewonden, en honderden doden... In nog geen
20 minuten. Der Luftwaffe, keerde tevreden
huiswaarts. Onder de dreiging dat Amsterdam,
Den Haag en Utrecht hetzelfde lot zouden ondergaan, capituleerde Nederland.
Het was ’t begin van 5 jaar bezetting, angst,
onzekerheid, ontbering en onderdrukking. In
Rotterdam kregen - net als in vele andere steden alle mannen tussen de 17 en 40 jaar, het bevel
zich te melden für die Arbeits-Einsatz... Dwangarbeid... Wegen en bruggen werden afgesloten,
zodat niemand kon ontsnappen. Op onderduikers
en zij die wilden vluchten, werd meteen geschoten.
Het was de grootste razzia uit de geschiedenis van
ons land. Mijn vader werd ook opgepakt en per
trein naar Duitsland gedeporteerd. Wat hij daar
precies heeft gedaan, en welke ontberingen hij
moest doorstaan, daar heeft ie nooit iets over
verteld. Als ik er wel eens naar vroeg, zei hij altijd:
“Dat wil je niet weten, jongen.” Hij had het overleefd... Maar je moest niet vragen: Hoe...
Bij ons thuis werd dus niet, of nauwelijks over
de oorlog gesproken. Pas toen ik naar de lagere
school ging, kreeg ik voor het eerst te horen wat
er eigenlijk allemaal gebeurd was in die tijd. Hoeveel doden er waren gevallen... Honderdduizenden
doden. Burgers, verzetsstrijders, slachtoffers van de
Holocaust, de velen die omkwamen of vermoord
werden in de kampen in Zuidoost-Azië. Maar ook
alle militairen, die toen naar het front zijn gestuurd,

en nooit meer terugkwamen. Over hen wordt nu
gezegd: ‘Zij vochten voor onze vrijheid’, en dat is
ook zo. Maar waarschijnlijk dachten zij vooral: ‘Hoe
overleven we deze Hel...? En als we het overleven,
bestáát Nederland dan nog wel?’
Ik woon nu ruim 30 jaar in deze stad. Toch ben ik
op 4 mei nog nooit naar de Dodenherdenking op
deze Dam geweest. In plaats daarvan loop ik altijd
naar de Westermarkt, niet zo ver hier vandaan. Daar
ligt op het pleintje achter de Westerkerk, nog een
oorlogsmonument. Niet zo groot als dit, maar wel
net zo indrukwekkend, het Homomonument. Ook
daar zijn vanavond, net als hier, om 8 uur de vele
doden herdacht. Drie grote roze driehoeken op de
grond, vormen het symbool van discriminatie en
vernedering. Er liggen daar altijd bloemen, het hele
jaar door. Op het monument staat een dichtregel,
van de Joodse schrijver Jacob Israël de Haan:
’Naar Vriendschap, Zulk Een Mateloos Verlangen’.
Het feit dat wij in Nederland sinds 1987, als eersten
in de wereld, zo’n monument hebben, tekent onze
vrijheid… De Vrijheid dat iedereen, hier zichzelf mag
zijn. Zonder dat iemand anders daar wat van zegt.
De Nederlandse grondwet ademt verdraagzaamheid
en toleràntie. Je kunt hier over het algemeen doen
en laten wat je wilt, en zeggen wat je wilt... Je bent
hier vrij. Vrij met de oorlog als het negatief, van de
kleurenfoto van de vrede. En morgen vieren we die
vrijheid. Ondanks alle beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, vieren we onze vrijheid...
Ik ook. Maar ik doe dat wel in de overtuiging, dat
ook ik verantwoordelijk ben, om die vrijheid van ons
door te geven, aan de nieuwe generatie. Want, het
is al vaak gezegd, ‘Vrijheid is niet vanzelfsprekend’.
Het had ook heel anders kunnen aflopen... Toen...
76 jaar geleden. Dan had ik deze toespraak misschien nu, in het Duits moeten doen. Daarom ben
ik Dankbaar... Dankbaar, dat ik in vrijheid kan leven,
en apetrots, dat ik in Nederland woon.
Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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Louk de Liever
over het Onbekende
Kinderen Transport van
13 september 1944
Louk de Liever met zijn pleegzusje Marijke Veenstra, Amsterdam 1943.

Het is een wonder dat ik als vijfjarig
weeskind de kampen overleefde
Op 13 september 1944 vertrok Louk de Liever
met het allerlaatste treintransport uit Westerbork
naar Bergen-Belsen. In de laatste veewagon werden 52 Joodse weeskinderen gedeporteerd.
De Duitsers noemden deze wagon: ‘Gruppe
Unbekannte Kinder’ ofwel een groep onbekende
kinderen zonder identiteitspapieren. Louk de Liever
vertelt dat hij zijn leven dankt aan de zorg van zijn
pleegouders Veenstra, hun kindermeisje Henny
Keuter en vele medegevangenen in de kampen.
Geen onvertogen woord over de Russen die hem
bevrijdden uit kamp Theresienstadt. Hij vertelt
zijn oorlogsverhaal als gastspreker op scholen
en nu ook in Aanspraak.
Alleen ondergedoken
Louk de Liever vertelt: ‘Het is een wonder dat ik als
vijfjarige drie nazikampen overleefde. Mijn ouders
komen uit vrome orthodox-joodse families. Mijn
vader Philip de Liever en mijn moeder Heintje de
Liever-van Gelder hadden een manufacturenwinkel
in Nijkerk. Zij stonden samen in de winkel en verkochten textiel, klosjes garen en lappen stof voor
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kleding. Op 21 augustus 1939 werd ik geboren als
Louis de Liever in Nijkerk en mijn roepnaam was
Louk. Tijdens de oorlog in 1944 kregen mijn ouders
hun tweede zoon en na de oorlog in 1946 kwam er
een derde zoon bij.
Begin 1942 moest ons gezin onderduiken vanwege
de Jodenvervolging. Onze buurman, een onderwijzer, wees mijn ouders erop dat het waarschijnlijk
beter was om hun zoon onder te brengen bij nietJoden. Ik kon terecht bij zijn zus in Amsterdam. Kort
daarna kwam Annie, een verzetsvrouw, mij ophalen.
Zij nam mij achterop haar fiets met houten banden
mee naar mijn onderduikadres bij de familie Veenstra in de Agamemnonstraat in Amsterdam-Zuid.
Ik was tweeënhalf jaar toen ik bij hen in huis kwam
en ik heb er ruim twee jaar mogen onderduiken.
Dirk en Marietje Veenstra, mijn pleegouders, hadden
net als ik donker haar en de mensen dachten dat ik
werkelijk hun zoon was. Ze lieten mij buiten spelen
met mijn iets oudere blonde pleegzusje Marijke. Het
kindermeisje Henny Keuter zorgde goed voor ons.
Met allen had ik meteen een bijzonder goede klik.’

echtpaar werd geleid. Zij zongen liedjes met ons
en we maakten wandelingen door het kamp. Er was
een grote zandbak en een schommel. We kregen er
alsmaar koolsoep en koolraap te eten, dus dat heb
ik nadien nooit meer gegeten. Ik miste mijn ouders,
maar vooral ook mijn pleegouders en ons kindermeisje. Gelukkig waren er vrouwelijke medegevangenen die zich over ons ontfermden. Er was steeds
iemand anders die dit deed, want wekelijks vertrokken er treintransporten met gevangenen richting de
kampen in Duitsland. Mijn verzorgsters gaven mij
voor mijn vijfde verjaardag op 21 augustus 1944 een
niet-eetbare taart van stro en aardappelschillen. Ze
zongen verjaardagsliedjes voor mij, zodat ik mij toch
een beetje jarig zou voelen.’
Louk de Liever, Nijkerk, begin 1942.

Verraden door de overbuurman
‘In juni 1944 heeft een overbuurman mij verraden.
Hij ontving 7,50 gulden ‘kopgeld’ voor het aangeven
van een Jood bij de Sicherheitsdienst, de Duitse
opsporings- en inlichtingendienst. Op 16 augustus
werd ik gearresteerd door twee Nederlandse SS’ers,
gehuld in zwarte lange leren jassen. Wij woonden
één hoog en zij belden aan. Henny deed open en ik
kwam haar net om een boterham vragen. De SS’ers
namen ons beiden te voet mee naar het hoofdkwartier van de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat.
De Sicherheitsdienst was ondergebracht in een gevorderd schoolgebouw van de christelijke hbs. Daar
is Henny via de achteruitgang weggegaan en heeft
mijn pleegouders gewaarschuwd. De familie Veenstra
moest nu zelf onderduiken. De SS’ers sloten mij er
op in de kelder in een cel, waar ik als vijfjarige kleuter
mijn vonnis moest afwachten. Het hoofd van de
Sicherheitsdienst was de SS-Sturmbannführer Willy
Lages. Hij beschouwde mij als een Joods weeskind
en stuurde mij naar het doorgangskamp Westerbork.’
Kamp Westerbork
‘Op 18 augustus 1944 arriveerde mijn treintransport in kamp Westerbork. Daar kwam ik in barak
35 terecht, ook wel ‘het weeshuis van het kamp’
genoemd. Alle weeskinderen werden opgevangen
door het vriendelijke Duits-Joodse echtpaar Otto
en Hennie Birnbaum. Elke schooldag gingen wij
weeskinderen naar de kampschool die door dit

De ‘Groep Onbekende Kinderen’
‘Begin september 1944 probeerde een bankiersvrouw, Truus Wijsmuller-Meijer, onze groep weeskinderen uit Westerbork te redden van deportatie.
Ze stapte naar de nazi’s en bepleitte bij kampcommandant Gemmeker dat wij Nederlandse weeskinderen waren, afkomstig van Nederlandse vrouwen en
Duitse soldaten. Haar pleidooi mocht niet baten.
Op 13 september 1944 liet Gemmeker alle 52 Joodse weeskinderen in de achterste veewagon van het
allerlaatste treintransport zetten. Er lag alleen stro
op de grond, er stond een emmer om je behoeften
in te doen en er werden wat hompen brood naar
binnen gegooid. Zodra de deur dichtging was het er
aardedonker. Alleen door een kier van een klein luik
bovenin scheen wat daglicht naar binnen. Ik vond
het er erg benauwd en akelig donker. We vertrokken
met de zogenoemde wagon ‘Groep Onbekende
Kinderen’ naar Bergen-Belsen. Deze treinreis duurde
normaal vier uur, maar wij deden er vier dagen over.
Dit kwam omdat de machinisten telkens op andere
treintransporten moesten invallen en omdat er veel
spoorrails en steden werden gebombardeerd door
de Geallieerden.’
Bergen-Belsen is voor mij één zwart gat
‘Aan mijn gevangenschap in het grote concentratiekamp Bergen-Belsen heb ik geen herinneringen,
die tijd is voor mij één groot zwart gat. Na de oorlog heb ik gehoord dat we als weeskinderen bijeen
bleven en sliepen in een overvolle barak. Er heerste
tyfus en daar was ik ook flink ziek van. Er overleden
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spoor ernaartoe was weggebombardeerd, werden
wij naar kamp Theresienstadt in het door de Duitsers
bezette Tsjecho-Slowakije gebracht. Aan boord van
deze trein hadden veel gevangenen de besmettelijke
ziekte tyfus. Eén van onze weeskinderen, een meisje,
is onderweg aan een longontsteking overleden.’

en getrouwd met Henny.

Tuinen in Theresienstadt
‘Op 15 januari 1945 kwamen we aan in Theresienstadt.
We moesten er zwart-wit gestreepte gevangenispakken aantrekken. Bij aankomst kreeg ik van een
gevangene een stuk brood. Dat was een feest! Onze
slaapplek was in de stenen Hamburger Kazerne en
daar sliep ik op het hoogste stapelbed. Er tegenover
was onze school waar we tekenlessen kregen van mevrouw Metz, een Hollandse kunstenares. Zij en haar
gezin behoorden in Nederland tot de zogenoemde
Barneveldgroep. Zij hadden als onmisbare Joodse
personen voor de kunst en de wetenschap aanvankelijk uitstel van deportatie gekregen en verbleven in
een villa in Barneveld. In 1943 moest die groep toch
naar het doorgangskamp Westerbork. Van daaruit
zijn zij naar Theresienstadt gestuurd en niet naar de
vernietigingskampen. Ik mocht de groentetuinen van
de Duitse bewakers besproeien met water met een
conservenblik als gieter. De opbrengst was alleen bestemd voor de Duitse kampbewakers, maar ik at toch
stiekem van de rauwe groente: sperziebonen, erwten
en aardbeien. Heerlijk vond ik dat, vandaar dat ik mijn
groenten nu nog het liefst rauw eet. In februari 1945
kwam er voor de tweede keer in het kamp een Rode
Kruis-delegatie langs. Ik werd door de kampleiding
uitgekozen om nette kleding aan te trekken. Met wildvreemde medegevangenen, een man, een vrouw en
een meisje moest ik een doorsnee gezin uitbeelden
in een huisje op het kampterrein. Toen deze inspectie voorbij was, moesten we direct onze gestreepte
gevangeniskleding weer aantrekken.

velen van de honger, de tyfus of de kou, maar geen
enkel kind van de Groep Onbekende Kinderen. Op
15 april 1945 kwamen de Russen het kamp BergenBelsen bevrijden. Op dat moment was er echter voor
ons nog geen bevrijding, want vier maanden eerder begin januari 1945 - vertrok onze ‘Groep Onbekende
Kinderen’ weer in een veewagon. Aanvankelijk was
onze bestemming het vernietigingskamp Auschwitz
in het door de Duitsers bezette Polen, maar toen het

Op 23 juni 1944 kwam op verzoek van de Deense
regering het Rode Kruis in Theresienstadt het kamp
inspecteren en in september 1944 lieten de nazi’s er
zelfs een propagandafilm maken om aan te tonen
dat de Joden hier goed werden behandeld. Het
Rode Kruis liet zich door deze propaganda misleiden, want direct daarna werden de Joodse regisseur
en acteurs alsnog naar het vernietigingskamp Auschwitz gestuurd.’

Met mijn pleegzus Marijke speelde ik vaak buiten.

Mijn pleegouders Dirk en Henny Veenstra-Keuter, 1946.
Na de oorlog is Dirk Veenstra van Marietje gescheiden
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Een circustrein
‘Op 8 mei 1945 werden wij bevrijd door de Russen.
Zij waren onze helden! We waren er door ondervoeding en tyfus slecht aan toe. De soldaten gaven
ons heerlijke chocoladerepen. Ik mocht samen met
de weeskinderen Hans Reens en Willy Schrijver mee
met de familie Metz naar Nederland. In Falkenau
ten zuidwesten van Dresden overnachtten we in
een nonnenklooster. De nonnen lieten ons voor
het slapengaan onze kleding uittrekken om alles
te wassen. Midden in de nacht werden we wakker
gemaakt, want de familie Metz had ontdekt dat er
een trein naar Holland zou vertrekken. We moesten
snel onze natte kleding aantrekken en met hen in de
trein plaatsnemen. Onderweg stopte onze trein onverwachts, omdat een stilstaande circustrein de rails
blokkeerde. We stapten uit en zagen op die trein
grote kooien met olifanten, tijgers, apen en paarden,
maar de machinist ontbrak. Jaren later hoorde ik
van Hans Metz, de oudste zoon, dat dit het Duitse
circus Sarassani moet zijn geweest, dat een eigen
circustheater had in Dresden. De dieren werden verplaatst vanwege de vele Geallieerde bombardementen op die stad. Wij moesten lang wachten tot onze
machinist de stilstaande circustrein van ons spoor
kon verwijderen. Die wilde dieren maakten diepe
indruk op mij.’
Thuis werd ik niet met open armen ontvangen
‘Op 12 juni 1945 kwamen we aan op station Eindhoven, waar we werden geregistreerd in een groot
Philipsgebouw. Mijn pleegmoeder Marietje Veenstra
kreeg een tip van het verzet dat er een laatste treintransport uit Theresienstadt op station Eindhoven
zou arriveren. Zij vroeg aan de opvangorganisatie in
Eindhoven of ze bij mijn aankomst mocht zijn. Mijn
pleegmoeder was zeer verheugd om mij te zien en zij
ging met mij in een open vrachtauto mee naar mijn
ouders in Nijkerk. Thuis werd ik niet met open armen
ontvangen. Mijn vader begroette ons buiten en gaf
mij een reep chocolade toen ik nog in de vrachtauto
zat. Ik zei: “Dank u wel meneer!” Mijn pleegmoeder
zei: “Herkent u hem niet? Dit is uw eigen zoon!” In
tweede instantie herkende mijn vader mij wel, maar
mijn moeder kon niet geloven dat ik haar zoon was.
Ze zei: “Dat kan onze Loukie niet zijn. Alleen als er
een litteken op zijn grote teen zit dan moet ik wel
aannemen dat hij het is, want hij is als kind in glas

Henny Keuter

Mijn registratiekaart bij terugkeer in Nederland, 12 juni 1945.

getrapt!” Daarop deden ze mijn schoenen uit en
bij het zien van mijn litteken moest zij toegeven dat
ik het was. Mijn moeder had er veel moeite mee
om mij te accepteren, omdat ze al die jaren dacht
dat ik dood was. Al haar aandacht ging uit naar haar
tweede zoon die in 1944 was geboren. Later kregen
we nog een broer erbij in 1946. Ze reageerde haar
humeur op mij af en berispte en sloeg mij als oudste
meer dan haar jongere zoons. Mijn pleegzus Marijke
kon tijdens een logeerpartij niet aanzien hoe naar
mijn moeder mij behandelde. Alleen naar mij toe had
mijn moeder twee gezichten. Pas veel later hoorde
ik van Hans Metz dat de familie Metz nog jarenlang
naar mij heeft gezocht om mij te willen adopteren.’
Een fantast
‘Mijn ouders zaten de hele oorlog ondergedoken
en geloofden mijn oorlogsverhalen over de kampen
niet. Ze geloofden met name niet dat ik wilde dieren
in een trein had gezien en volgens mijn moeder
kon er in kamp Theresienstadt geen tuin met verse
groenten zijn. Zij had de Hongerwinter meegemaakt
en noemde mij een fantast. Daarnaast was ik door
het overleven van de drie nazikampen een zeer
moeilijk kind geworden, zo moeilijk dat mijn ouders
mij thuis niet meer konden handhaven. Ze stuurden
mij negen maanden naar het Pedologisch Instituut in
Amsterdam, waar ik mij leerde aanpassen. Professor
psychologie en pedagogiek Jan Waterink zei bij mijn
evaluatie tegen mijn ouders: “Zolang hij nog waan9

Bij mijn lotgenoten kan ik mezelf zijn
‘Op mijn vijftiende ontmoette ik Mary de Vries in
een Joods vakantiekamp in Vierhouten. Op mijn
vijfentwintigste vroeg ik haar ten huwelijk en we zijn
nu zevenenvijftig jaar getrouwd. Ik werd verkoper in
een textielgroothandel in Utrecht. We kregen twee
dochters. Inmiddels zijn we overgrootouders geworden van een achterkleindochter. Het is fantastisch
dat mijn vrouw en ik dit nog mogen meemaken.
Tweemaal ben ik naar Theresienstadt gereisd.
Eenmaal samen met mijn oudste dochter en eenmaal met het ministerie van VWS en opperrabbijn
Binyomin Jacobs voor de onthulling van een herdenkingsplaquette. Ik wilde graag terug om hen aan
te tonen dat ik het niet heb verzonnen, dat er wel
degelijk een groentetuin was. Mijn Joodse echtgenote heeft ook het een en ander meegemaakt, dus
wil ik haar liever niet lastig vallen met mijn oorlogsherinneringen. Daarom blijf ik graag bezig, dus ik gaf
- voorafgaand aan de coronacrisis - als gastspreker
lezingen over mijn oorlogsverleden. Daarnaast ben
ik voorzitter van de Stichting Onbekende Kinderen
13 september 1944. Jaarlijks houden we op 13 september een reünie en is er goed onderling contact.
Twee ervan zijn zelfs met elkaar getrouwd. Ik beschouw hen als mijn broers en zusters, want zij hebben dezelfde merkwaardigheden als ik. Wij krijgen
claustrofobie van treinen en we willen nooit meer in
de rij staan. Bij mijn lotgenoten kan ik mezelf zijn
en ongehinderd vertellen wat mij dwars zit.’
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Stilstaan
‘Op 4 mei herdenken mijn vrouw en ik thuis samen
met onze kinderen en kleinkinderen de oorlog. ‘Heb
respect voor ieder mens van ieder geloof en iedere
kleur!’, dat wil ik iedereen meegeven. Die oorlog
gaat voor mij nooit over. Soms wordt het verleden
me teveel. Zo was ik bijvoorbeeld vrijwilliger in
Dierentuin Amersfoort. Toen het olifantje één jaar
werd, hadden de oppassers een taart gemaakt van
hooi en aardappelschillen en hij vond het heerlijk.
Opeens werden de oorlogsherinneringen mij teveel,
dus ik liep weg. Een verzorgster vroeg waarom ik zo
van streek was. Toen ik haar later over mijn vijfde
verjaardagstaart van hooi en aardappelschillen in
Westerbork vertelde, begreep ze het.
Eens stond ik in mijn auto te wachten vlak voor een
spoorwegovergang waar juist een trein met veewagons
voorbijkwam. In gedachten verzonken vertrok ik weer
in die donkere veewagon. Opeens tikte iemand op
mijn raampje: “Meneer, kunt u misschien doorrijden,
want er staat een hele file achter u?!” Zo is het, je moet
gewoon weer doorgaan, maar soms blijf je als oorlogsgetroffene wat langer stilstaan bij het verleden.’
Interview: Ellen Lock
Foto: Ruben Timman/EO

ideeën over wilde dieren heeft, lijkt het me beter om
hem nogmaals negen maanden hier te houden!”
Mijn vader vond dat mijn behandeling nu wel lang
genoeg had geduurd en nam mij mee naar huis.
Ik ging vaak naar zijn ouders in Nijkerk. Alleen mijn
grootvader had werkelijk belangstelling voor mijn
oorlogsverhalen. Mijn pleegouders, de familie
Veenstra en het kindermeisje Henny voelden als
mijn echte familie en dat is altijd zo gebleven. Ik zie
hun kinderen nu nog wekelijks. Jaren later kwam ik
Hans Metz tegen. Zijn ouders hadden mij met de
trein meegenomen naar Nederland. Hij wist zich
de circustrein met wilde dieren ook nog heel goed
te herinneren. Ik was zo blij toen ik dat hoorde. Ik
zei tegen hem: “En ik ben er jaren voor behandeld,
omdat mijn verhaal over de circustrein niet werd
geloofd door mijn ouders!”’

Louk de Liever, 2020.

Foto’s: Familiearchief Peter Rufi

Peter Rufi met zijn zusje Reeneke en zijn babybroer Hans, in Koepang op Timor 1948.

Hoe ik mijn vader bijna verloor
Peter Rufi’s vader
werd voor zijn ogen
zwaar gestraft door de
Japanners

Voor burger-oorlogsgetroffene Peter Rufi zijn de herinneringen aan de
oorlog in Indië onuitwisbaar. Hij vertelt: “Begin 1942, toen de oorlog
met Japan begon in Nederlands-Indië, kreeg mijn vader als fabrieksmanager de opdracht van zijn werkgever de Bataafse Petroleum
Maatschappij en van het KNIL om zijn petroleumfabriek op het eiland
Soembawa te vernietigen voor de vijand. Hij voerde zijn opdracht uit,
maar werd door de Japanners gearresteerd.”
Peter Rufi ziet dagelijks nog voor zich welke wrede straf hierop volgde,
want het gezin werd door de Japanners gedwongen bij vaders onthoofding aanwezig te zijn. “Die indrukken van die dag vergeet ik
nooit meer.” Maar het verhaal krijgt een andere wending en daarom
wil de heer Rufi graag nog getuigen van zijn oorlogsverhaal.
De executie van vader
‘Mijn vader, Rudolf Rufi, was installatiebeheerder van een BPMbrandstoffencomplex in Bima op het eiland Soembawa. Mijn moeder,
Wilhelmina Rufi-Duran, was huisvrouw. Op 6 mei 1939 werd ik geboren
in Bandjermasin en 20 februari 1941 kreeg ik een zusje, Reeneke
genaamd. Wij werden rooms-katholiek opgevoed.
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Mijn vader Rudolf Rufi en mijn moeder Wilhelmina

Peter Rufi en zijn babyzusje Reeneke,

Rufi-Duran, Soerabaja 1937.

Koepang op Timor, 1942.

Begin 1942, toen de oorlog met Japan begon in
Nederlands-Indië, kreeg mijn vader als fabrieksmanager
de opdracht van zijn werkgever BPM en van het KNIL
om zijn petroleumfabriek onbruikbaar te maken voor
de vijand. Samen met zijn tweede man, de heer De
Ceuninck van Capelle, heeft hij zoveel mogelijk installaties met springstoffen opgeblazen. Hiervoor werden
beide mannen door de Japanse bezetter gearresteerd en als oorlogsmisdadigers door een militaire
krijgsraad ter dood veroordeeld door onthoofding.
De executie moest in het bijzijn van vrouwen en kinderen plaatsvinden. Mijn moeder, mijn zusje en ik en
mevrouw De Ceuninck van Capelle en haar kinderen
werden opgehaald en naar de executieplaats geleid.
Hier moesten de beide mannen een kuil graven,
waarna zij afscheid van ons mochten nemen. Daarna
werden hun handen op de rug gebonden en werden
zij geblinddoekt. Zij moesten voor hun kuil knielen.
Op bevel van de Japanse commandant werden zij
door twee Japanse beulen met een samoeraizwaard
onthoofd. Beide mannen rolden voorover in de kuil
en verdwenen uit het zicht. Mijn moeder en mevrouw
De Ceuninck van Capelle schreeuwden het uit en
vielen flauw. Deze afschuwelijke beelden zie ik nog
dagelijks voor me.’

en vielen de mannen in de armen. De mannen vertelden dat zij bij hun schijnexecutie met de platte
kant van het zwaard in één klap bewusteloos werden
geslagen en voorover vielen in hun eigen kuilen.
Buiten het zicht van de vrouwen en kinderen zijn ze
daarna weer in hun cel gegooid. Jaren later heeft
mijn vader mij durven vertellen hoe hij bijna gek
werd toen hij uit zijn bewusteloosheid ontwaakte
en ontdekte dat hij nog leefde.
Wij werden met alle Nederlandse gevangenen
per boot naar Makassar op Celebes overgebracht.
Aan boord mochten wij nog met vader praten,
maar eenmaal aan wal werden de mannen van
de vrouwen en kinderen gescheiden. De mannen
gingen naar het krijgsgevangenkamp in Parepare,
ten noorden van Makassar. De vrouwen en kinderen
werden ondergebracht in het vrouwenkamp Malino.
Daar kregen we een huisje toegewezen samen met
mevrouw De Ceuninck van Capelle. We mochten dat
kamp nog in- en uitlopen. Mijn moeder heeft daar
stiekem nog wat eten gekocht bij de lokale bevolking, maar werd gesnapt. Voor straf werd zij geslagen door de Japanse bewaker en daarna drie dagen
in een cel opgesloten.’

Onderweg naar Celebes
‘Na de executie werden wij naar huis gebracht en
moesten we ons klaarmaken voor transport naar
Celebes. De volgende dag werden we op een vrachtwagen geladen en reden we naar de gevangenis
om andere gevangenen op te halen. Tot onze grote
verbazing ontdekten wij dat mijn vader en de heer
De Ceuninck van Capelle daar stonden te wachten
en dus niet dood waren. Mijn moeder en mevrouw
De Ceuninck van Capelle waren uitzinnig van vreugde
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Kamp Kampili
‘In mei 1943 werden we door Japanse soldaten in
vrachtwagens naar het vrouwenkamp Kampili in
Zuid-Celebes gebracht, ongeveer 20 kilometer ten
zuidoosten van Makassar. Het was een tbc-sanatorium geweest en was nu een met prikkeldraad
omheind vrouwenkamp. Japanse bewakers liepen er
voortdurend omheen. De kampcommandant heette
Yamadji. Er was een bewaakte toegangsbrug met
een poort over de Berang-rivier naar het kamp. En
er stonden twaalf loodsen van 6 bij 60 meter voor de

Malino-gevangenen en een tiental huisjes, vroegere
personeelswoningen, waarin wat later ook de gevangenen uit Ambon werden geplaatst. In iedere loods
zaten ongeveer honderd gevangenen. We sliepen
op stapelbedden. Je bezat niets meer dan alleen
je bestek, bord en mok. In het eerste stenen huis
woonde de kampcommandant en in het tweede huis
woonden de kamparts, de dominee en de pastoor.
En er was een loods met alleen nonnen.
Bijna alle vrouwen moesten in de brandende zon
op het land werken, maar mijn moeder had het
geluk dat ze was ingedeeld voor corvee in de keukenploeg. Zodoende kon ze soms iets bewaren voor
ons van het eten dat ze voor de Japanners kookte.
Alle gevangenen kregen elke dag slechts een kommetje rijst met groentesap. Elke ochtend om 7 uur
was er appèl. We moesten buigen voor de Japanse
vlag en we werden in rijen geteld. Als je ook maar
iets verkeerd deed of niet diep genoeg boog, werd
je hard geslagen. Vanuit dit vrouwenkamp Kampili
smokkelden lokale koeriers tegen betaling brieven
van de vrouwen naar de mannen in het mannenkamp
Parepare en omgekeerd.’
Geallieerde bombardementen op Kampili
‘In het laatste half jaar van onze gevangenschap
werd kamp Kampili herhaaldelijk gebombardeerd
door geallieerde bommenwerpers. Nadat ze een
rondje boven het kamp hadden gevlogen, kwamen
ze even later terug om hun brandbommen te gooien. In de brandbommen was fosfor verwerkt, waardoor de bamboe houten barakken extra snel vlam
vatten en een groot gedeelte van het kamp werd
weggevaagd. Tijdens de bombardementen mochten
we wel van het kampterrein af. Bij het eerste bombardement was mijn moeder in de keuken aan het
werk. Ik rende hand in hand met mijn zusje door de
vluchtende moeders met kinderen, die in paniek alle
kanten op renden. Mijn moeder zagen we nergens.
Samen met mijn zusje rende ik voorbij het huis van
de Japanse kampcommandant en we zagen dat zijn
bureau in brand stond. Ik herinnerde me dat bureau
erg goed. Ik was een keer vergeten het hek te sluiten
en daardoor waren de geiten ontsnapt. Die vertrapten
de witte nonnenkleding op het bleekveld. Moeder
overste had me meegenomen naar dat bureau om
mij daar naar Japans gebruik af te straffen met stokslagen, maar dat deed ze niet. Voor straf moest

Ouders Rudolf en Wilhelmina Rufi met hun zoon Peter
in Bima op het eiland Soembawa, 1939.

ik stilstaan op dat bureau. We zagen hoe de varkensstallen geraakt werden door de fosforbommen en
meteen in brand vlogen. Het gekrijs van al die opgesloten dieren die vlam vatten vond ik hartverscheurend
om te horen.’
Grote paniek
‘In de grote paniek raakte ik mijn zusje kwijt. Zij
liep met een vriendinnetje en haar familie mee. Ik
schuilde nog onder de brug bij een Japanner, maar
dit leek me toch geen veilige plek. Ik rende alleen
verder het bos in, naar de plek waar iedereen zich
verzamelde. Hier vond ik mijn moeder weer terug
die mij omhelsde van vreugde. Toen zij ontdekte dat
ik mijn zusje kwijt was, raakte ze helemaal in paniek.
Samen probeerden we haar te vinden. Moeder rende nog op een meisje af dat net zo oud was als mijn
zusje en eenzelfde jurk droeg, maar het bleek haar
niet te zijn. Inmiddels was mijn moeder heel bezorgd en bang dat mijn zusje niet meer in leven zou
zijn, maar we vonden haar gelukkig terug. Het hele
kamp was platgebombardeerd, alles was vernield en
verbrand. Van de gebouwen, waaronder de keuken,
de barakken en de stallen, was niets meer over. In de
asresten van onze barak vond moeder nog wel haar
tafelzilver terug. Het is een wonder dat we de bombardementen overleefden, waarbij veel gewonden
vielen en vijf mensen zijn omgekomen.’
Het Boskamp
‘Op 17 juli 1945 moesten we verhuizen naar een
noodkamp, het zogenoemde Boskamp. Daar stonden al bamboe houten barakken voor ons gereed,
die de Japanners hadden laten bouwen. We moesten in die barakken verblijven totdat het kamp
Kampili was hersteld. Het Boskamp was primitief,
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zonder drinkwater en latrines, waardoor de vrouwen
en kinderen veel water moesten sjouwen.
Er liepen verwilderde honden uit de kampongs.
Drie personen zijn gebeten en overleden aan hondsdolheid. De Japanse kampcommandant heeft op
een dag alle pisangbomen omgehakt, waarschijnlijk
na het bericht over de bom op Nagasaki, waar zijn
familie woonde.
In de periode 1943-1945 waren er in Kampili 1.651
gevangenen, van wie er drieëndertig de internering
niet overleefden, vijf personen overleden door de
bombardementen en drie aan hondsdolheid.
Drieënhalf jaar leefden wij gescheiden van mijn vader.
Mijn zusje en ik hadden weinig tot geen herinneringen
aan hem. Mijn moeder vertelde ons vaak verhalen
over mijn vader en probeerde uit te leggen wie hij
was en wat een man was en deed. De enige mannen
die wij in het kamp zagen waren Japanners en in mijn
kinderogen waren dat geen echte mannen maar apen.
Al die tijd in gevangenschap vertelde mijn moeder
dat pappa in kamp Parepare zat. In het laatste half
jaar van de oorlog was er geen correspondentie
meer mogelijk met vader.’
Bevrijd, maar nog niet vrij om te gaan
‘Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en was de
oorlog voorbij. Het kamphoofd riep ons bijeen en
vertelde dat Japan had gecapituleerd, maar dat we
voor onze veiligheid in het kamp moesten blijven.
We waren dus bevrijd, maar nog niet vrij om het
kamp uit te gaan. Spontaan begonnen alle vrouwen
het Wilhelmus te zingen. Ik kende dat lied niet, maar
deed net alsof ik meezong. De vrouwen begonnen
te huilen en te lachen tijdens het zingen. En ik deed
alles na wat de vrouwen deden qua zingen, meehuilen
en -lachen. Die grote vreugde vergeet je nooit meer.
Bij het zingen van ons volkslied denk ik altijd aan die
emotionele en plechtige bevrijding in Kampili.
Alle vrouwen en hun kinderen uit kamp Kampili werden met vrachtwagens naar Makassar overgebracht.
Hier kregen wij met de familie Prins een huis toegewezen. Wij wisten nog niet waar mijn vader was en
of hij nog leefde. Bij het verdeelpunt van een van de
gaarkeukens, waar we een keer per dag eten konden
halen, had het Rode Kruis een kantoortje ingericht
waar navraag kon worden gedaan over vermiste familieleden. Hier liet mijn moeder ons adres achter voor
het geval mijn vader hier naar ons zou komen vragen.’
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De eerste foto van ons vieren vlak na het weerzien met
mijn vader, Makassar 1945.

Het weerzien
‘Op een dag speelde ik in de voortuin en werd ik
aangesproken door door een blanke man met rossig
blonde haren, een rode snor en baard en blauwe
ogen: “Hé jongen, ben jij Peter, Peter Rufi?” Ik antwoordde: “Ja meneer.” Waarop hij zei: “Nou, dan
ben ik jouw pappa.” Ik schudde mijn hoofd: “Nee
meneer, dat kan niet.” Hij hield vol: “Jawel hoor, ik
ben het echt.” Ik antwoordde: “Nee meneer, dat kan
niet, mijn pappa zit in Parepare”, want dit had mijn
moeder mij drieënhalf jaar ingeprent.
Mijn moeder, die met mijn zusje bezig was, hoorde
ons praten en rende naar buiten. Zij vloog die man
in de armen en schreeuwde en huilde. Ik schrok hier
zo van, want ik dacht dat mijn moeder werd aangevallen. Ik pakte een klomp en begon die man op zijn
rug en kop te timmeren.
Mijn moeder en vader moesten daar hartelijk om
lachen en al gauw werd mij ook duidelijk dat hij toch
echt mijn vader was. Zo kreeg ik tenslotte na drieënhalf jaar mijn vader weer terug.
Mijn vader ging weer voor de BPM werken. Mijn
ouders namen een pleegzusje in huis, de dochter
van een zus van mijn moeder. Zij hoorde vanaf dat
moment altijd bij ons gezin. In Zuid-Celebes bewaakte de nu beruchte kapitein Westerling de rust. Mijn
vader werd overgeplaatst naar een BPM-raffinaderij in
Koepang op het eiland Timor en daar had men ook
weinig te vrezen van vrijheidsstrijders. Zodoende overleefden we de naoorlogse periode. In 1949 kwamen
we via Soerabaja in Batavia aan. Mijn vader had goede connecties met hooggeplaatste Indonesiërs, van
wie hij ook bescherming en bewaking kreeg voor zijn
werk en gezin als dit nodig zou zijn. Zo hebben mijn
ouders nog lang in Indonesië kunnen wonen.’

Naar Nederland
‘Na de oorlog kreeg ik nog twee broers, Hans werd
geboren in 1948 en Huib in 1953. In 1955 zat ik in de
tweede klas van de hbs. Vanaf de derde klas zou in
het Bahassa Indonesia worden lesgegeven en mijn
vader vond dat ik dan beter mijn school in Nederland kon afmaken. Mijn vader regelde de vliegreis,
een school en een internaat voor mij. In augustus
kwam ik alleen met het vliegtuig op Schiphol aan. Ik
ging naar het katholieke jongensinternaat Don Bosco
in Rijswijk en naar het Jezuïetencollege in Den Haag.
Ik behaalde mijn hbs-a diploma. Mijn ouders en
broertjes zijn in 1959 nagekomen, maar toen moest
ik in militaire dienst. Hier hoorde ik van de opleiding
aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en
werd beroepsmilitair. Ik wilde graag zo snel mogelijk
zelfstandig zijn.’
Wij konden er niet uit
‘In september 1960 trouwde ik en we kregen twee
dochters. In 1982 zijn we gescheiden. Van 1960 tot
1994 was ik beroeps bij Defensie. In 1962 werd ik
uitgezonden naar Nieuw-Guinea, maar eenmaal daar
aangekomen was de strijd al ten einde en moesten
we ons terugtrekken van de Verenigde Naties. In
1982 trad ik in het huwelijk met mijn tweede vrouw
die al twee zonen had uit haar eerdere huwelijk.
Inmiddels heb ik al achterkleinkinderen van de kinderen van mijn dochter.
Vanwege mijn werk bij de NAVO verhuisde ik met
mijn gezin naar Duitsland. In 1994 ging ik als luitenant-kolonel bij de NAVO met pensioen. Achteraf
ben ik zo dankbaar dat ik tijdens mijn militaire carrière

alleen een Koude Oorlog heb meegemaakt en dat
het geen oorlog is geworden met Rusland destijds.
Aangezien ik niet kon stilzitten, liet ik me in 1995
via Buitenlandse Zaken voor de UNHCR uitzenden
naar Zaïre. Ik moest met lokale overheden zorgen
dat deze internationale hulporganisatie veilig voedselhulp kon leveren. Ik kreeg een contract waarbij ik
steeds vier maanden per jaar van huis weg was. Dit
logistieke werk voor goede doelen paste beter bij
mij. Hier kreeg ik te maken met vluchtelingenwerk,
dat me een spiegel voorhield. Ik zag er gevluchte
vrouwen met balen kleding op het hoofd en met
hun kinderen hand in hand, precies zoals wij erbij
liepen op weg naar het kamp Kampili. Zij sliepen ook
in beroerde omstandigheden hutjemutje op elkaar.
Ik zei wel eens tegen mijn Zaïrese collega’s: “Jullie
krijgen water, voedsel en een dak boven je hoofd,
maar je kunt het opvangkamp nog uit. Ik heb net
als jullie in een kamp gezeten, maar dan gevangen.
Wij konden er drieënhalf jaar niet uit en de vrouwen
werden geslagen door Japanse kampbewakers.”
Tot 1997 heb ik dit vluchtelingenwerk met veel
interesse mogen doen.
Jaarlijks ging ik altijd naar de Kampili-reünie in de
pre-coronatijd. Het deed me goed om meer te
weten te komen over het kampleven uit de verhalen
van anderen, oudere kinderen uit het kamp die nog
meer details wisten. Mijn oorlogsherinneringen
aan Bima en aan het kamp Kampili blijven me - zo
klein als ik was - bezighouden en met name hoe ik
mijn vader bijna verloor! Zijn schijnexecutie zie ik
elke dag voor me.’
Interview: Ellen Lock

Peter Rufi, luitenant-kolonel bij
de NAVO in Brussel, 1992.

Met Ghanese collega Eli.

Peter Rufi in Uvira, Zaïre 1996.
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Foto: W.F. Leijns, collectie Nederlands Fotomuseum

Tijdens de schietpartij.
Mensen schuilen achter
het draaiorgel.

Tom Gase werd
getroffen tijdens
het schietincident
op de Dam op
7 mei 1945.

Opeens werd er geschoten op de feestvierende
mensen op de Dam en ik rende voor mijn leven!
Op 7 mei 1945 kwam een menigte feestvierders
bijeen op het Damplein in Amsterdam om de naderende Canadese bevrijders toe te juichen. Die middag zou volgens de afspraken bij de Duitse capitulatie op 5 mei 1945 de machtsoverdracht op een
podium op de Dam plaatsvinden. Duitse soldaten
liepen nog bewapend door de stad. Ook de aanwezige Binnenlandse Strijdkrachten (BS) droegen stenguns, tegen de orders van opperbevelhebber Prins
Bernhard in, want de ontwapening zou geweldloos
plaatsvinden door een Canadese legereenheid.
Opeens sloeg de feeststemming om. Er ontstond
een grimmige sfeer rond het kaalscheren van vrouwen die met Duitsers waren omgegaan. Plotseling
werd er een schot gelost bij het ontwapenen van
Duitsers door BS’ers. Daarop begon een Duitser
met een mitrailleur te schieten op de mensenmassa
vanaf een balkon links van het Paleis.
Hierna volgde een anderhalf uur durende schietpartij tussen de BS’ers en de Duitsers. Bij deze schietpartij vielen 32 doden en raakten ruim 200 mensen
gewond. Eén van de gewonden was de negenjarige
Tom Gase. “Meteen vloog ik achter het draaiorgel
als schild tegen de kogels. Je wilde maar één ding:
wegwezen!” Tom Gase vertelt hoe hij voor het leven
werd getekend op die Amsterdamse Bevrijdingsdag.
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Alles draaide om eten!
‘Op 7 mei 1945 was ik negen jaar en ging ik met mijn
vriendje Wim Nipper naar de Dam om de bevrijding
van Amsterdam te vieren. In die laatste oorlogsmaanden van grote hongersnood zwierf ik altijd te
voet met mijn vriendjes door de stad op zoek naar
eten. Met een lange lepel aan een stok gebonden
schraapten we bij de gaarkeukens de tonnen met
soep- en etensresten leeg. Toen we hoorden dat
de Canadezen naar de Dam zouden komen, wilden
we daarbij zijn om chocoladerepen te bemachtigen,
want alles draaide om eten!
Op last van de regering in Londen vond in september 1944 de grote spoorwegstaking plaats. Het
zuiden van Nederland werd al bevrijd door de Geallieerden. De Duitse bezetter blokkeerde daarop alle
voedsel- en brandstoftransporten naar het westen.
Die blokkade duurde zes weken en veroorzaakte de
hongersnood in de winter van 1944-1945.
Iedereen ging op jacht naar hout als brandstof
voor zelfgemaakte noodkacheltjes waarop ook werd
gekookt. Mijn vader en ik haalden houten blokken
tussen de tramrails vandaan. We sloopten trapleuningen uit leegstaande huizen. Langs het IJ vond
ik drijfhout dat we droogden en opstookten.’

In juli 1943 vonden er geallieerde bombardementen
plaats op de Fokker-vliegtuigfabrieken die waren
ingeschakeld bij de Duitse oorlogsindustrie waardoor
meer dan tweehonderd mensen het leven verloren.
Als kind speelden wij vaak op het ernaast gelegen
spoorwegemplacement en raapten bomscherven met
fosfor op om in een blikje mee te nemen, want dit
brandde zo mooi hevig. Vanaf eind december 1944
ging het streng vriezen, zodat mensen meer voedsel
en brandstof nodig hadden om warm te blijven. Op
een gegeven moment ging je in Amsterdam dood
van de honger. Er lagen zelfs uitgehongerde mensen
dood op straat. Ik had een geit, Mieke, en die moest
in de Hongerwinter geslacht worden. Het was mijn
geit en ik wilde er niet van eten ondanks de honger.’

Foto’s: Familiearchief Tom Gase

Vader moest naar een werkkamp
‘Tijdens een hongertocht ben ik met mijn vader naar
boeren bij Medemblik in Noord-Holland gelopen.
Samen sliepen we in boerenschuren en onderweg
ruilden we met boeren ons tafelzilver en beddengoed voor zakken meel en groenten. Uiteindelijk
kwamen we aan bij Medemblik. Mijn vader liep
hier in een fuik van de Gestapo. Er werd een landweggetje afgesloten door de Duitsers en hij werd
meegenomen voor de tewerkstelling in Duitsland.
Ik bleef als negenjarig jongetje alleen achter. Op de
lange terugweg naar Amsterdam namen wildvreemde mensen mij een eindje mee op een handkar of
achterop een fiets met houten banden. Mijn moeder
en ik hoorden al die tijd niets van hem. Pas na de
oorlog zagen we hem terug.
Mijn vader was stratenmaker en mijn moeder was
een lieve huisvrouw. Ik werd op 24 oktober 1935
geboren in Amsterdam, Hembrugstraat 40. Deze
straat was genoemd naar de spoorbrug over het IJ.
Het spoorwegemplacement lag ten zuiden van onze
straat. Nederland mobiliseerde al vanaf 28 augustus
1939, vlak voordat Hitler Polen binnenviel. Mijn vader
was opgeroepen voor de mobilisatie als soldaat bij
de genie en hij was gelegerd in Gouda. Ook in 1939
bleef mijn moeder alleen achter met mij als kleuter.
Wij verbleven vaak bij haar moeder in de Spaarndammerstraat, één straat verderop. Zij had vaak nog wel
iets te eten in huis, ook tijdens de Hongerwinter, want
tegenover haar huis stond de Maria Magdalenakerk
waar geregeld voedsel werd uitgedeeld.

Tom Gase 3 jaar, Amsterdam 1938.

Een beter uitzicht vanaf het Paleis
‘Op maandagochtend 7 mei 1945 zorgden mijn
vriend Wim Nipper en ik dat we tijdig naar het Damplein liepen. Eenmaal daar was de Dam al helemaal
volgestroomd met volwassenen. Vandaar dat we
via de tralies voor de ramen van het Paleis op de
Dam naar een hoge vensterbank klommen voor een
beter uitzicht. Zo keken wij hoog gezeten neer op
de feestende menigte. Vlak voor het Paleis was een
houten feesttent met een podium gebouwd, voor de
sprekers bij de machtsoverdracht. We zagen de drie
verkennende gepantserde voertuigen van een Britse
legereenheid door de menigte komen aanrijden, die
werden toegejuicht. Op enkele meters hiervandaan
zag je ook trucks met Grüne Polizei en Waffen SS
voorbijrijden. De Britse eenheid verdween weer van
de Dam. Een orgel draaide vrolijke Hollandse liedjes.
Er kwam een open vrachtwagen het Damplein oprijden met vrouwen en meisjes die met Duitsers waren
omgegaan, die hardhandig werden kaalgeschoren.
Ze werden uitgejouwd en bespuugd door de joelende mensen. Ze werden tot bloedens toe geslagen
en overgoten met menie. Dit was afschuwelijk om te
zien. We hadden zoveel honger geleden in de stad
en je kon je goed voorstellen dat deze jonge meiden werkelijk alles deden om aan eten te komen. Nu
richtte de volkswoede zich op hen.’
De schietpartij
‘Opeens werd de sfeer grimmiger. Links van het
Paleis bevond zich het gebouw van de herensociëteit
De Groote Club. Hier verbleef de Duitse Kriegsmarine in afwachting van de Canadezen, die hen zouden
ontwapenen en wegvoeren naar Duitsland, zoals was
afgesproken tussen de Geallieerde en de Duitse legerleiders. Ook waren er nog Duitse soldaten op de
Dam en er liepen BS’ers in blauwe overalls rond, die
de orde geweldloos zouden handhaven.
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Tom Gase 7 jaar, klassenfoto 1942.

Plotseling klonk er een geweerschot. Op dat moment
was het voor mij onduidelijk waar dit schot vandaan
kwam. Direct daarna, omstreeks 15.00 uur, richtte een
Duitser zijn mitrailleur op de mensenmassa vanaf het
balkon op de hoek van de Kalverstraat en er zakte
een flink aantal mensen ineen. Er ontstond grote paniek en iedereen stoof uiteen. Je hoorde achter elkaar
het geratel van de mitrailleur en het angstige gegil
van de wegvluchtende mensen. Wim en ik sprongen
tegelijk van de hoge vensterbank op zoek naar een
schuilplaats. Na die sprong verloor ik in het tumult
Wim uit het oog. Als hij nog leeft, zou ik hem graag
nog eens willen spreken.
Sommigen mensen schuilden met zijn negenen in
één rij recht achter een lantaarnpaal, daar zijn zelfs
nog foto’s en filmbeelden van. Anderen probeerden
achter een kiosk te schuilen. Bij alle zijstraten van het
Damplein ontstonden opeenhopingen van mensen,
die er weg wilden. Ik rende voor mijn leven naar de
achterkant van het draaiorgel dat als schild enige
bescherming bood. Dat stond midden op het Damplein voor De Bijenkorf. Met een twintigtal mensen
zat ik gehurkt achter het draaiorgel. We zaten er
niet veilig, want de BS’ers schoten terug en zij waren
nauwelijks getraind om goed te schieten. We zaten
dus midden in de vuurlinie.’
Geraakt door een kogel
‘Om uit de vuurlinie te ontsnappen renden we richting
de Nieuwe Kerk. De deur aan de pleinzijde was gesloten. Via een al eerder door iemand ingetrapt laag
zijraam aan de rechterzijde ben ik de kerk binnengeklommen, achter heel wat anderen aan. Tijdens het
rennen werd ik geraakt. De kogel ging dwars door de
muis van mijn duim en versplinterde het bot van mijn
linker bovenbeen. Mijn hand bloedde hevig, maar van
mijn beenwond voelde ik nog niets.
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Plotseling gooide iemand een paar handgranaten de
kerk in. Hier waren al vrij veel mensen naar binnen gevlucht. Vliegensvlug verstopte ik me bij het praalgraf
van Michiel de Ruyter. Een in het wit geklede zuster
van het Rode Kruis zag mijn hand zo hevig bloeden
en wikkelde er een verband omheen. Er was geen
plek in de ziekenhuizen, doordat er zoveel ernstige
gewonden waren van de schietpartij. Daarom werd
ik door deze zuster naar huis gestuurd. Wonderlijk
genoeg ben ik lopend thuis gekomen. Wekenlang
heb ik op bed gelegen en dat was heel zwaar. Ik
had veel pijn, de wonden genazen niet en ik kreeg
last van ernstige infecties. Onze huisarts gaf me het
nieuwe wondermiddel penicilline. Mijn moeder knipte
van haar korset een handige elastieken huls om het
beenverband goed op zijn plek te houden en ik had
een mitella om mijn hand rust te geven. Mijn moeder
verschoonde een aantal keer per dag het verband.’
Onder de morfine zag ik alles weer voor me
‘Uiteindelijk werd ik voor het eerst geopereerd in
het Emma Kinderziekenhuis. Een arts zei: “Het been
moet eraf!” Gelukkig was op dat moment mijn vader
net lopend teruggekeerd van de dwangarbeid op
een boerderij in Ludwigshafen am Rhein. Vader vond
dat de arts mijn been moest sparen en dat is ook
gebeurd. Maandenlang lag ik met een ontstoken
linkerbeen in het ziekenhuis en herinner me vooral
dat we veel koolsoorten aten. Er volgden nog zeker
tien operaties, want de beenwond ging niet dicht.
Steeds lieten botsplinters los en die veroorzaakten
ontstekingen. Als ik onder de morfine in het ziekenhuis lag, dan zag ik die hevige oorlogsmomenten
weer voor me. Plotseling stond ik weer in Medemblik op dat landweggetje en werd mijn vader bij mij
weggehaald. Of dan sprong ik weer met Wim vanaf
de vensterbank van het Paleis en schuilde ik voor de
kogels achter het draaiorgel. Later heeft een orthopedisch chirurg me goed geopereerd en een stuk
huid geplaatst over de wond, waardoor deze uiteindelijk toch helemaal dicht is gegaan. Hij heeft mijn
been daadwerkelijk gered.’
Hun spullen lagen er nog
‘In 1949 keerde vaders broer Evert, een voormalig
plantagemanager in Nederlands-Indië, terug naar
Amsterdam. Hij kwam met zijn Indische vrouw Rosario en zes kinderen bij ons in huis wonen. Alleen mijn

Foto: Ella Tilgenkamp

Tom Gase, Landsmeer, 2020.

oom kon ik verstaan, zijn vrouw en kinderen spraken
nog geen Nederlands. Wij hadden al een doortrektoilet in huis, maar zij gebruikten altijd flessen water
op het toilet om zich af te spoelen.
Op mijn dertiende wilde ik graag gaan werken in
Artis. Mijn vader kende een van de oppassers en
de directeur koos mij uit 350 sollicitanten. Samen
met de hoofdoppasser verzorgde ik het vogelhuis,
het apenhuis en het slangenhuis. Op de zolder van
het olifantenverblijf en boven het aquarium had een
aantal Joodse onderduikers gezeten. Hun spullen
lagen er nog. Ik moest meehelpen al deze spullen
in houten kisten te stoppen.’
We pakten de draad weer op
‘Tegenover de uitgang van Artis woonde mijn huidige
vriendin Jannie als jong meisje van mijn leeftijd. Op
mijn vijftiende raakten we goed bevriend. Ik trouwde
met iemand anders op mijn negentiende met wie
ik twee kinderen kreeg, maar opeens was ze weg.
Daarna ontmoette ik mijn jeugdvriendin Jannie weer,
die intussen een weduwe was. We pakten de draad
van destijds weer op en zijn nu 42 jaar samen. In de
oorlog is ze van de honger bij de olifanten wel eens
een suikerbiet gaan pikken. Later werd ik, net als
mijn vader, stratenmaker en dat werk doe je op twee
knieën, maar dat kon ik niet en daarom werkte ik op
één knie. Vanwege de wond in het been, kreeg ik last
van osteomyelitis, waardoor mijn been langer werd.
Toen hebben ze het bot 2 centimeter ingekort en
me een kunstknie gegeven en daarmee ben ik tot
aan mijn pensioen blijven werken.
Ik was eerst stratenmaker bij de gemeente Landsmeer en later ben ik een stratenmakers bedrijf
begonnen. Ik heb voor Monumentenzorg heel
wat hofjes mogen bestraten en ook de vloer in
de Amstelkerk in Amsterdam en die straatstenen
moesten daarna nog gelakt worden.’

Elke week keer ik terug naar de Dam
‘Op dat moment was het me een raadsel waarom
er werd geschoten. Jaren later hoorde ik dat er die
ochtend in een steeg achter de Dam al een groepje
Duitsers hardhandig was ontwapend door de BS,
waarbij één Duitser was doodgeschoten. De Binnenlandse Strijdkrachten bestonden uit jongemannen
uit het verzet of arbeiders die graag de Duitsers te
grazen wilden nemen en hen wilden ontwapenen.
Dat was tegen de afspraak omdat de Canadezen de
ontwapening zouden doen.
Opeens was de feestvreugde voor de op handen zijnde bevrijders voorbij en werd de sfeer grimmig toen
die ‘moffenmeiden’ hardhandig werden kaalgeschoren. Ik blijf me er nog altijd over verbazen hoe snel de
sfeer veranderde en ontaardde in de schietpartij. De
waanzin van de oorlog blijft me bezighouden. Omdat
ik zo blij ben dat ik het heb overleefd en ik hoop dat
men iets van mijn verhaal kan leren, vertel ik mijn oorlogsverhaal graag op scholen en aan toeristen. Vaak
zijn mijn toehoorders verbaasd dat dit schietincident
ná de capitulatie op 5 mei is gebeurd.
In het verlengde van mijn tuin in Landsmeer staat
een oorlogsmonument, een propeller van een Engels
vliegtuig dat boven land neerstortte terwijl de piloten
in de Noordzee waren gesprongen en zijn verdronken. Bij de Herdenking op 4 mei ben ik daar meestal
met mijn vriendin Jannie en de kinderen. De Engelse
en Amerikaanse toeristen die hiernaar komen kijken
vertel ik graag het een en ander over de oorlog.
Elke week pak ik de fiets om naar de Dam te gaan
en daar op een bankje te kijken naar de plek waar
ik bijna het leven liet tijdens het schietincident op
maandag 7 mei 1945. De oorlog was nota bene
voorbij, we vierden al Bevrijdingsdag in Amsterdam
en toch vloog opeens de vlam in de pan!’
Interview: Ellen Lock
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Resultaten van het klanttevredenheids
Iedere twee jaar meten wij met een steekproef
de tevredenheid over onze dienstverlening.
Wij doen dit om een goed beeld te krijgen van
wat in uw ogen goed gaat of beter kan. Zeker
in een jaar waarin ons werk door wereldwijde
anti-coronamaatregelen anders moest worden
georganiseerd, wilden wij van u weten hoe u
onze dienstverlening heeft ervaren en of deze
op peil is gebleven.
Eind 2020 werd 20% van ons cliëntenbestand door
een onafhankelijk onderzoeksbureau aangeschreven met het verzoek om mee te werken aan dit
onderzoek. Bij de selectie heeft dit bureau rekening
gehouden met een representatief aantal per wet of
regeling, de verhouding tussen cliënten met rechten
op eigen oorlogservaringen of die als nabestaande
en hun vestiging in Nederland of daarbuiten. Bij de
sluitingsdatum had 30% gereageerd, waarvan een
klein deel (8%) gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om dit via het internet te doen. Het aantal
reacties was ruim voldoende voor een representatief
en betrouwbaar resultaat.

Resultaten
De algemene tevredenheid over de dienstverlening
blijft hoog en is ten opzichte van voorgaande onderzoeken wederom iets toegenomen. In het recente
onderzoek werd onze dienstverlening met een 8,6 als
gemiddeld rapportcijfer gewaardeerd. Ook de tevredenheid over verschillende onderdelen, zoals aanvragen, betalingen, wijzigingen, informatieverstrekking
en de behandeling van ongenoegen, is ten opzichte
van eerdere onderzoeken toegenomen.

Algemene dienstverlening 8,6

2018: 8,5
2016: 8,4

Aanvraag uitkering

8,0

2018: 7,6
2016: 7,6

Doorgeven wijziging

8,4

2018: 8,4
2016: 8,1

Vragen en informatie

8,5

2018: 7,9
2016: 7,6

Afhandelen klachten

7,4

2018: 6,5
2016: 5,3

Om de resultaten met die uit eerdere onderzoeken
te kunnen vergelijken werden er onder meer vragen
gesteld over:
• de dienstverlening in het algemeen;
• de tijdigheid en juistheid van onze betalingen;
• de wijze waarop wij u informeren en met
u communiceren;
• de afhandeling van aanvragen, wijzigingen
en ongenoegen;
• de contacten met onze medewerkers.

Verdere toelichting
Bij de hoge waardering voor de dienstverlening werden de tijdige en correcte betalingen en de tijdige
en zorgvuldige afhandeling van (aan)vragen vooral
genoemd. Uit het onderzoek bleek verder dat cliënten het belangrijk vinden dat wij over kennis van het
verleden en inlevingsvermogen blijven beschikken.
De overgrote meerderheid gaf daarnaast aan met
respect behandeld te worden, dat gemaakte afspraken worden nagekomen en dat er goed naar hen
wordt geluisterd en mee wordt gedacht.

Nieuw in dit onderzoek waren vragen naar het gebruik van internet, e-mail en andere digitale communicatiemiddelen onder onze cliënten. Vanwege de
coronamaatregelen is daar noodgedwongen en waar
mogelijk meer gebruik van gemaakt, maar voldoet
dat ook aan uw wensen en behoeften?

Wat communicatie betreft hebben de meeste
cliënten voorkeur voor een telefonisch contact (68%),
gevolgd door contact per brief of e-mail (ieder 15%)
en een persoonlijk onderhoud (2%). De informatievoorziening in de vorm van mededelingen, brochures,
het blad Aanspraak en antwoorden op gestelde vragen
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sonderzoek
werd in dit onderzoek als duidelijk en adequaat
aangemerkt. Wat besluiten betreft, gaven enkele
mensen aan dat zij soms de reden voor een afwijzing niet goed begrepen en dit graag voortaan
uitgebreider toegelicht willen zien.
Hoewel wij al vergevorderd zijn in het tweetalig
(Nederlands en Engels) aanbieden van algemene
informatie, gaven cliënten in het buitenland die
het Nederlands niet (meer) goed machtig zijn aan
dat zij alle correspondentie in het Engels willen
ontvangen.
Hoewel de helft van onze cliënten aangeeft - al dan
niet met hulp van anderen - van e-mail gebruik te
maken, geeft slechts 56% daarvan aan hun zaken
ook via e-mail te willen regelen. Dit bleken vooral
Wuv-gerechtigden te zijn; de meerderheid regelt
hun zaken liever schriftelijk of telefonisch.
Hoe verder?
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek zijn besproken met onze medewerkers en
met de leden van de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Cliëntenraad. Wat goed gaat, wordt
geborgd. Wat volgens u beter kan, wordt nader
onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd. Zo zullen
de mogelijkheden om tegemoet te komen aan
de wensen voor de uitbreiding van Engelstalige
correspondentie, het bieden van mogelijkheden
voor het digitaal regelen van zaken voor cliënten
die dit graag willen en die met betrekking tot een
uitgebreidere toelichting op afwijzingen nader
onderzocht en ter hand worden genomen.
Onze dank gaat uit naar alle cliënten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Wilt u meer
informatie over de uitkomsten van dit onderzoek?
Neemt u dan contact op met de redactie van
Aanspraak, via e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl of
telefoon: 071-5356888.

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 zoek naar overlevenden van het Kindertransport
dat op 6 en 7 juni 1943 uit Vught is vertrokken in
beestenwagons richting eerst Westerbork en daarna Auschwitz of Sobibor. Niemand is teruggekomen
van Sobibor of Auschwitz. Maar mijn moeder, Anny
Sulzbach-Seligmann en ik hadden Honduras paspoorten en bleven in Westerbork, 8 maanden en
daarna Bergen-Belsen tot 21 januari 1945. Graag
zou ik een mail krijgen van iemand die de hel van
Vught heeft overleefd! Reacties graag naar Evelyn
Askolovitch-Sulzbach, 39 Rue des Batignolles, 75017
Parijs, Frankrijk, e-mail: evelynascot@hotmail.fr
Deelnemers gezocht: ARQ Kenniscentrum Oorlog,
Vervolging en Geweld onderzoekt de doorwerking
van ingrijpende oorlogservaringen van WO2 binnen
families. Binnen dezelfde familie willen wij iemand van
de eerste, de tweede en derde generatie interviewen
over hoe het oorlogsverleden wordt doorgegeven.
Wat betekent dat verleden? Hoe wordt ermee omgegaan? De interviews zullen najaar 2021 plaatsvinden.
Zijn u en uw familieleden geïnteresseerd in deelname, contacteer dan driegeneraties@arq.org of stuur
uw brief naar ARQ KC Oorlog, Nienoord 5, 1112 XE
Diemen, met vermelding van naam en telefoonnummer. Van maandag tot donderdag tussen 11.00 uur
en 17.00 uur kunt u bellen naar tel: 088-3305555.
Meer informatie: www.oorlog.arq.org/driegeneraties
Er worden struikelstenen gelegd in Neede. Wij zijn
op zoek naar de familie Philip. Vader Israël Philip,
moeder Jet Philip-Zaligman, zoon Hartog, dochter
Johanna, alle 4 zijn zij vermoord in WOII. Reacties
graag naar de heer Louk de Liever, tel: 033-4617654,
e-mail: ldeliever@hetnet.nl
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Vraag
antwoord
Waarom ben ik niet uitgenodigd om deel te nemen
aan een onderzoek naar de tevredenheid over de
dienstverlening aan oorlogsgetroffenen?
Het tevredenheidsonderzoek is verricht door een
onafhankelijk bureau met een steekproef. Dit bureau
heeft 20% van onze cliënten aangeschreven. Daarbij is rekening gehouden met een representatieve
verdeling over de verschillende wetten en regelingen,
over cliënten met rechten als oorlogsgetroffene
en als nabestaande en over in Nederland en in
het buitenland gevestigde cliënten. De Pensioenen Uitkeringsraad en de Sociale Verzekeringsbank
hebben geen invloed op deze selectie. Of u een
volgende keer wel wordt uitgenodigd is daarom
niet te zeggen.
Waarom kan ik voor de Wuv geen vergoeding
aanvragen voor kosten die ik jaren geleden
heb gemaakt?
Voor de Wuv en de Wubo is geregeld dat een
vergoeding ingaat op de eerste dag van de maand
waarin de aanvraag daarvoor is ingediend. De Pensioen- en Uitkeringsraad of de Sociale Verzekeringsbank kan alleen in uw voordeel hiervan afwijken als
dit, rekening houdende met al uw omstandigheden,
noodzakelijk wordt geacht. Een vergoeding kan
echter nooit eerder ingaan dan 1 januari van het jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarin u de aanvraag
heeft ingediend. Dit laatste is geregeld in het Besluit
ingangsdatum voorzieningen Wuv en de Regeling
ingangsdatum voorzieningen Wubo.
Vraag een vergoeding daarom altijd aan voordat u
kosten maakt. Als u toch een aanvraag indient nadat
u de kosten heeft gemaakt, dan wordt beoordeeld
of u - gelet op al uw omstandigheden - niet in staat
was om de aanvraag eerder in te dienen. Het komt
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regelmatig voor dat een aanvraag dan moet worden
afgewezen en de kosten niet worden vergoed.
Ik heb in de laatste jaren steeds met verschillende
medewerkers te maken gekregen. Vroeger had
ik een vaste contactpersoon. Is dat nog steeds
mogelijk?
Met de afname van het aantal cliënten neemt ook het
aantal medewerkers af. De werkzaamheden die de
SVB-Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen voor u verricht worden bij het vertrek van een
medewerker overgenomen door andere medewerkers.
Ook kan het voorkomen dat werkzaamheden moeten
worden herverdeeld over de beschikbare medewerkers. Als gevolg van deze ontwikkeling is het steeds
moeilijker om tegemoet te komen aan de wens van
sommige cliënten voor een vaste contactpersoon.
Daar komt bij dat medewerkers tijdens de sluiting van
de kantoren wegens coronamaatregelen niet meer
rechtstreeks telefonisch benaderbaar waren op hun
doorkiesnummer. Wel zijn wij telefonisch bereikbaar
op de algemene telefoonnummers. De medewerker
van de SVB-Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen die u dan aan de telefoon krijgt, kan een
ander zijn dan u gewend bent om te spreken.
Wat doen jullie met de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening?
Het is voor ons van groot belang dat de dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
op peil blijft en waar mogelijk verbeterd wordt.
Naast de vergelijking van de resultaten met die uit
eerdere onderzoeken, schenken wij aandacht aan
wat beter kan. In deze editie van Aanspraak wordt
bij de publicatie van de onderzoeksresultaten uitgebreider op uw vraag ingegaan.
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Horizontaal 1 gezang 4 sierheester 8 Bijbelse figuur 12 vrouwelijke
godheid 14 grondstof 16 vliegende schotel 18 Italiaans pastagerecht
19 bewoner van Europa 20 afwisseling van eb en vloed 21 sportvaartuigje
22 desondanks 24 boom 25 nieuw (in samenstellingen) 27 meer dan
wenselijk 28 binnen 29 eventueel (afk.) 31 graficus 33 garde 35 vent
37 moment om te gaan slapen 39 kansspel 40 bel van zeepsop 41 liefdesgodjes 44 de functie van voogd 48 Europees volk 49 loofboom 51 voorbeeld 52 een zekere 53 vroegere partner 54 persoonlijk voornaamwoord
56 olm 57 lidwoord 58 schapenkaas 60 ver in de tijd 62 omzetbelasting
(afk.) 64 Engels bier 66 drank 67 Griekse godin 68 rangtelwoord 70 licht
bruinrood 72 deel van het gezicht 73 een tamme loot aanbrengen
74 deel van een toneelstuk.
Verticaal 1 pret 2 ik (Latijn) 3 muzieknoot 4 bijzonder aantrekkelijk 5 import
6 ontroering 7 chique woonkamer 8 Frans lidwoord 9 roem 10 die van
vis leeft 11 kleine hoeveelheid 13 spoedig 15 onwillekeurige zenuwtrek
17 graad van fijnheid 21 zwemvogel 23 zeer warm 26 ahorn 30 genot
31 laagtij 32 uitzetten van deeg 34 ongelegen 35 pilaar 36 van de wind
afgekeerde zijde 38 naaldboom 39 Bulgaarse munteenheid 41 kippenproduct 42 wezenlijk 43 vrouwtjeshond 45 eens 46 bewaarplaats van
goederen 47 dun van lucht 49 onderzoek naar de kennis van iemand
50 bestuurster van een vliegtuig 53 muzikaal oefenstuk 55 zijn haar
verliezen 57 erkentelijkheidsbetuiging 59 grond om een boerderij
61 deel van een korenhalm 63 dringend verzoek 65 vrouw van Adam
67 binnenschip 69 merkteken op maten en gewichten 71 rondhout.

Los het kruiswoordraadsel op en
63 breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 augustus 2021 sturen naar:
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 maart-puzzel:
De juiste oplossing is:
Pinksterbloem. De winnaars zijn:
Mw. J. Beek, Bennebroek (1e prijs);
dhr. S.C. Sohlberg, Alon Shevut,
Israël (2e prijs), Mw. M.A. Buitenkant, Amstelveen (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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