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Mag ik u even
aanspreken?
75 Jaar Vrijheid vieren wij in Nederland
samen met andere landen. Zo’n verschrikkelijke
wereldoorlog wilden we nooit meer. We legden
onze bedoelingen vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en richtten
de Verenigde Naties op. Nobele idealen en
hogere doelen. Het recht zou internationaal
zegevieren in het Vredespaleis.
Als mensheid zouden we moeten kunnen
ingrijpen en oorlogen moeten kunnen voorkomen, maar de realiteit is complex en weerbarstig. We kunnen voor onderzoek samen een
karretje op Mars zetten, maar de oeroude wens
van vrede op aarde blijft nauwelijks uitvoerbaar.
Ook zijn er nieuwe vormen van strijd bijgekomen: desinformatie via nepnieuws, drones en
‘Big Brother’ die ons volgt, analyseert en voorspelt via Big Data. De Britse schrijver George
Orwell voorspelde dit al in 1949 in zijn toekomstroman ‘Nineteen Eighty-Four’. Waakzaam zijn
en kritisch blijven is nu lastiger dan ooit.
Wint de democratie als staatsvorm het van
de dictatuur op de wereld? Bij lange na niet.
Het is een woelige wereld waarin we leven.
In tijden van grote veranderingen steken vaak
het conservatisme en de roep om sterke
leiders de kop op. Kunnen we hier weerstand
aan bieden als individu? En kunnen we de
vrede en veiligheid - binnen en buiten Europa
- waarborgen? Wat tolereren we en wat niet?
Wat kan een democratie doen om vrijheid
en recht voor haar inwoners te borgen?

Het borgen van vrijheid en tolerantie ten opzichte van minderheden in een democratie, hoe doe
je dat? Daarover spreken we in deze editie met
de voormalige bondspresident van Duitsland, de
heer Joachim Gauck. Als voormalig staatsburger
van de DDR weet hij wat het is om in onvrijheid
te leven. Zijn vader werd door de Russische
geheime dienst opgepakt en gevangen gehouden in de Goelag. Hij werd dominee, politicus
en uiteindelijk van 2012 tot 2017 bondspresident
naast bondskanselier Angela Merkel. In 2012 nodigde Koningin Beatrix hem uit om de Nationale
Bevrijdingsdag-toespraak in Breda te houden als
eerste Duitse hoogwaardigheidsbekleder. Dat
was een bijzondere eer voor hem.
Oud-bondspresident Joachim Gauck houdt
in deze editie een pleidooi voor tolerantie.
Komend jaar zal hij de gastspreker van de ‘Nooit
Meer Auschwitz’ Lezing zijn die jaarlijks door het
Nederlands Auschwitz Comité, het NIOD en de
Sociale Verzekeringsbank wordt georganiseerd.
Deze lezing gaat vooraf aan de Internationale
Holocaust Herdenkingsdag op 27 januari, de
dag dat Auschwitz door het Russische leger werd
bevrijd. U leest na zijn interview hoe u zich kunt
aanmelden voor zijn lezing op 22 januari 2020 in
het Tropenmuseum te Amsterdam.
Ik wens u allen een vredig en voorspoedig
2020 toe.

Ruud van Es
Sociale Verzekeringsbank
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Bondspresident
(2012-2017)
Joachim Gauck
over tolerantie

‘Vrijheid moet steeds weer
bevochten worden’
De vroegere evangelisch-lutherse predikant
Joachim Gauck (1940) werd als anticommunistische
burgerrechtenactivist in de DDR bekend. Tijdens de
‘vreedzame revolutie’, die in 1989 in de DDR plaatsvond, was Gauck medeoprichter van de burgerbeweging Neues Forum, een oppositiebeweging
die bijdroeg tot de nederlaag van de Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands.
Na de Wende en de daarop volgende hereniging
van Duitsland in 1990 werd Joachim Gauck door
de Volkskammer gekozen tot lid van de Bondsdag
namens de partij Bündnis 90/Die Grünen. Een dag
later werd hij gekozen tot eerste bondsvertegenwoordiger die speciaal belast was met het beheer
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en onderzoek van de Stasi-archieven; een opdracht
die Gauck van 1990 tot 2000 uitvoerde. In dit ambt
verwierf hij erkenning als ‘Stasi-jager‘ en ‘onvermoeibare voorvechter van de democratie’, omdat
hij de misdaden van de Oost-Duitse geheime politie
openbaarde.
Van 2012 tot 2017 was hij bondspresident. Naar
aanleiding van zijn zeventigste verjaardag beschreef
bondskanselier Angela Merkel hem als een ‘ware
docent van de democratie’ en als een ‘advocaat
voor vrijheid, democratie en de rechtsstaat’. In zijn
in 2012 verschenen boek ‘Vrijheid: Een Pleidooi’
roept Gauck ertoe op, vrijheid en mensenrechten
over de hele wereld te verdedigen.

Spreker bij de ‘Nooit meer Auschwitz’ Lezing 2020
Joachim Gauck zal op 22 januari 2020 de ‘Nooit
meer Auschwitz’ Lezing houden. Het volgende
interview is met hem gehouden naar aanleiding
van zijn recent verschenen boek ‘Toleranz: einfach
schwer’ (2019). Hij pleit in zijn boek voor meer tolerantie, waardoor vrijheid zich kan ontplooien en verschillende meningen geaccepteerd zouden kunnen
worden in onze Europese democratieën. Als voormalige DDR-burger weet hij wat het betekent om in
een totalitaire staat te leven. Gauck verduidelijkt de
betekenis van vrijheid en tolerantie en zet tegelijkertijd uiteen hoe belangrijk het is om degenen te
bestrijden die intolerant zijn en de democratische
rechten en waarden proberen te ondermijnen.

degenen die waren ‘opgehaald’ was gebeurd. Tweeëneenhalf jaar lang wisten wij niet of onze vader nog
leefde of dood was en ook niet waar hij eventueel
kon zijn. Pas na Stalins dood werd mijn moeder mondeling geïnformeerd dat hij nog leefde en door de
Sovjets was veroordeeld.

Waarom vindt u het zo belangrijk om een debat
over tolerantie op gang te brengen? En waarom
is tolerantie ‘gewoon moeilijk‘? De democratie
als ruimte waarin pluriformiteit en verschil geaccepteerd worden, geeft ook rechten aan degenen wier
denkbeelden, ideologieën of religies door grote
delen van de maatschappij als bevreemdend of zelfs
verkeerd worden ervaren. Het is vaak een enorme
opgave om dit te moeten verdragen. Wie tolerantie ontwikkelt, laat zien dat hij de vrijheid heeft om
zelfstandig beslissingen te nemen. Het hoeft niet per
se zo te zijn dat hij in moeilijk hanteerbare situaties
altijd vlucht of zich agressief afwerend opstelt; hij is
er niet toe veroordeeld om iedereen die zijn mening
niet deelt en die niet aan zijn zijde staat als vijand te
beschouwen. Hij kan leren het ‘andere’ te verdragen
en er mee om te gaan. Tolerantie helpt te voorkomen dat er al te snel kampen worden gevormd,
waarbij groepen zich van elkaar afsluiten en elkaar
alleen nog vijandig tegemoet treden.

Welke invloed had het lot van uw vader destijds
op de keuzes in uw leven? Door het lot van mijn
vader zijn mijn broer, zussen en ik eerder dan gebruikelijk politiek bewust geworden. Het staatssocialisme
manifesteerde zich al vroeg als georganiseerd onrecht. Om die reden schaarde ons gezin zich onder
degenen die zich van het regime distantieerden. Wij
weigerden lid te worden van staatsorganisaties die in
het leven waren geroepen voor kinderen en jongeren. Vervolgens traden wij als volwassenen natuurlijk
niet toe tot de regerende staatspartij. Een dergelijke
houding was niet bevorderlijk voor je carrière in de
DDR.

In 1951 werd uw vader door het Sovjetregime
geïnterneerd in een Goelag in Siberië. Had uw
familie contact met uw vader tijdens zijn gevangenschap? Mijn vader werd samen met andere onschuldige mensen gearresteerd en in een geheime
procedure door een Sovjet-Russisch militair tribunaal
tot tweemaal vijfentwintig jaar dwangarbeid veroordeeld en vervolgens naar Siberië gedeporteerd. In
deze gevallen van stalinistische terreur werden de
families niet op de hoogte gesteld van wat er met

Heeft uw vader na zijn terugkeer in 1955 ooit
met u over zijn tijd in Russische gevangenschap
gesproken? Mijn vader heeft nooit geheimzinnig
gedaan over wat hem is overkomen. Over zijn internering heeft hij gedichten geschreven, die hij na zijn
terugkeer in 1955 aan ons voordroeg - en over het onrecht dat hem is aangedaan heeft hij niet gezwegen.

Hoe was de overgang van de DDR naar het
herenigde Duitsland voor u? Ikzelf was al enigszins
vertrouwd met het Westen. Voor de bouw van de
Muur in 1961 was ik er vaak geweest. Later was het
via radio en televisie uit het Westen mogelijk om
ten minste een geestelijke verbinding tot stand te
brengen. Maar veel van mijn Oost-Duitse landgenoten stelden zich het leven in vrijheid als volkomen
zorgeloos voor. Zij hadden zich er geestelijk niet op
voorbereid dat na de door hen geëiste snelle hereniging de meeste staatsbedrijven failliet zouden gaan
en zijzelf werkloos zouden worden. Op de korte periode van eerste euforie volgde een fase van ontnuchtering en teleurstelling.
Nadat u vijftig jaar van uw leven in de DDR had
doorgebracht, bent u aan het einde van uw po5

litieke carrière bondspresident van een verenigd
Duitsland geworden. Wat heeft u in dit ambt het
meest gewaardeerd? Het mooiste voor mij was het
feit dat ik president van een vredig en echt democratisch land mocht zijn, waar de rechtsstaat gewaarborgd was. Mijn land was fundamenteel anders
dan het Duitsland van mijn vader en grootvaders en
anders dan de dictatuur, waarin ik vijf decennia had
geleefd. Het meest waardeerde ik dat er - met name
in het Westen - zo’n levendige en pluriforme burgermaatschappij bestaat. Het land is doortrokken van
netwerken van actieve, vrijwillig opererende mannen
en vrouwen. Als bondspresident vond ik het heel
belangrijk om het zelfvertrouwen van de mensen te
versterken en Duitsland eraan te herinneren dat het
zoveel mogelijk ook internationaal zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
Er is sprake van een groeiende kloof tussen conservatieve krachten die graag alles bij het oude
willen laten in de samenleving en progressieve
krachten zoals voorstanders van globalisering en
vernieuwing. Hoe kunnen onze politici bruggen
bouwen om de kloof tussen deze verschillende
levenswijzen en overtuigingen te dichten? Dit
fenomeen is in de westerse landen en in de Verenigde Staten de laatste jaren zeer sterk waargenomen
en besproken. Ik heb in mijn boek ‘Toleranz - einfach
schwer’ (Tolerantie - gewoon moeilijk) mijn zienswijze
hierover gegeven. Alleen als wij een breder tolerantiebegrip accepteren en de politieke, culturele en
religieuze pluriformiteit niet voortdurend als een gevaar typeren, zullen wij een toekomst hebben als open
maatschappij die verschillen toelaat. Hierbij moet niet
ieder verschil geaccepteerd worden; sommige houdingen en doctrines moeten zelfs bestreden worden.
Maar ook zo’n strijd kan nog in het kader van de
tolerantie worden gevoerd - als strijdbare tolerantie.
Pas als de ander uit haat handelt, de wet overtreedt,
mensen veracht, is duidelijke intolerantie legitiem.
Zelfs in de meest welvarende en voorbeeldige democratieën in Europa hebben conservatieve partijen toch ook in de laatste tien jaar aan invloed
gewonnen. Hoe verklaart u deze ontwikkeling?
Sociale problemen vormen duidelijk niet de oorzaak.
Juist in voorbeeldige democratieën als de Scandinavische landen, Zwitserland en Nederland zijn der6 Aanspraak - december 2019

gelijke partijen succesvol. Het zijn culturele factoren
die tot deze ontwikkeling hebben geleid. Volgens
recent wetenschappelijk onderzoek is in Europa circa
33 procent van de bevolking (in de Verenigde Staten
44 procent) in wezen conservatief georiënteerd. Het
zijn mensen die sceptisch staan tegenover iedere
grote verandering, die veiligheid belangrijker vinden
dan vrijheid, die een krachtige leiding waarderen en
kritisch staan tegenover de door technologie vormgegeven moderne wereld. De moderne tijd ervaren
zij als bedreigend. Deze houding is niet meteen
kwalijk of slecht. Er kan een positief, op behoud van
waarden gericht engagement uit voortkomen - maar
het kan ook leiden tot negatief, antidemocratischreactionair gedachtegoed. Populisten maken gebruik
van de vrees die deze bevolkingsgroep ervaart voor
het verlies van de eigen cultuur en hiermee winnen
zij aan politieke invloed. Hun succes zal minder worden als de progressieve bevolkingsgroepen zodanig
vorm geven aan de vooruitgang, globalisering en
modernisering dat de conservatieve groepen niet
hoeven te vrezen dat zij de geboortegrond waar zij
zich geworteld voelen en hun nationale en culturele
verworvenheden moeten opgeven.
Hoe kunt u een dialoog voeren met diep conservatieve mensen die niet naar andere meningen
luisteren en die geen deel willen uitmaken van
een moderne maatschappij? In een open democratische maatschappij zal er altijd over meningen
worden getwist. Kortzichtige mensen en groepen zijn
er in alle politieke kampen. Daarnaast zijn er in alle
milieus mensen die open staan voor argumenten.
Aanhangers van linkse, rechtse of andere dogma’s
neigen tot minachting van het debat en van een discussiecultuur, zij vaardigen liever decreten uit. Het is
een verworvenheid van de Verlichting om te erkennen dat mensen de rede kunnen gebruiken en dat zij
zich kunnen openstellen voor redelijke argumenten.
Daarom moet er vasthoudend worden gezocht naar
degenen met wie men in gesprek en in debat kan
gaan. Vrijheid moet steeds weer bevochten worden.
Als er aan de andere kant pure intolerantie wordt
gepraktiseerd, zal ook de meest tolerante mens met
intolerantie moeten antwoorden. Tolerante mensen
verdedigen zich, daarom strijden zij serieus, maar in
het bewustzijn dat bij het verdedigen van de democratie in laatste instantie ook eigen intolerantie hoort.

Foto: Wolfgang Kumm

Bondspresident Joachim Gauck en Koningin Beatrix bij het Bevrijdingsconcert 2012 in Amsterdam.

Als beheerder van de Stasi-archieven van 19902000 weet u hoe ver de Oost-Duitse geheime
politie is gegaan qua overheidscontrole. Moderne technologie is enerzijds noodzakelijk voor de
bescherming van onze vrijheid, ze kan zich anderzijds ook ontwikkelen tot een ‘gedachtenpolitie’.
Wanneer wordt hier de grens overschreden? Wie
de waardigheid, de autonomie en de mensenrechten
minacht, zal op iedere denkbare manier zijn macht
willen veilig stellen. Daarom bieden de nieuwe
technologische middelen ongekende mogelijkheden
aan despoten en dictators. De ontwikkeling in China,
waar naar een allesomvattende controle van de bevolking wordt gestreefd, is een reden tot grote zorg
en laat zien waar dit proces toe kan leiden.
De ‘Nooit meer Auschwitz’ Lezing vindt kort voor
27 januari plaats, de herdenkingsdag van de bevrijding van Auschwitz door het Rode Leger. Wat
zijn uw gedachten bij deze herdenkingsdag? Wij
gedenken gezamenlijk de misdrijven, de schuld en
dat men zich onttrokken heeft aan het afleggen van
rekenschap, niet alleen maar omdat we met het verleden verbonden willen blijven. Wij zijn niet verslaafd
aan het verleden, maar wij zien aan verkeerd

geleefde levens hoe belangrijk het is voor het heden
en de toekomst om de waardigheid en de rechten
van àlle mensen te verdedigen.
In 2012 nodigde onze Koningin Beatrix voor het
eerst een Duitse bondspresident uit om op Bevrijdingsdag de Nationale Bevrijdings-toespraak
te houden. Welke herinneringen heeft u hieraan?
Het was een grootmoedige, prachtige uitnodiging
die ik van Koningin Beatrix ontving; een geschenk
aan mij en aan Duitsland, aan dít Duitsland. Ik werd
met veel warmte ontvangen. Als vriend van de vrijheid mocht ik een vrijheidsfeest vieren met degenen
die waren bevrijd - wat een mooie Europese dag!
En wat onvergetelijk was: hoe vriendelijk en warm
ik werd ontvangen, zelfs door overlevenden die in
Duitse concentratiekampen waren mishandeld.
U heeft een pleidooi gehouden voor medeleven
met vluchtelingen, maar u heeft ook gezegd: ‘Ons
hart is groot, maar onze mogelijkheden zijn eindig.’ Wat betekent ‘eindig‘ hier? Daar moet in iedere maatschappij open over onderhandeld worden.
Iedereen weet dat Europa niet de eindbestemming
van alle vervolgden en armen van de wereld kan
7
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Bondspresident (2012-2017) Joachim Gauck.

zijn. Maar menslievende mensen zullen altijd willen
helpen. De hulpvaardige-, de overbevreesde- en de
hardvochtige mensen bevolken gezamenlijk onze
maatschappijen. Humane politiek kan alleen vorm
krijgen wanneer er meerderheden in de landen zijn
die dat ook willen. Het is duidelijk dat wij in Europa
niet aan het einde van onze mogelijkheden zijn aanbeland. Maar het is ook duidelijk dat er over de aard
en de omvang van migratie en instroom gesproken
en besloten moet worden.

Wat geeft u hoop voor de toekomst van Europa
met betrekking tot immigratie, tolerantie en de
universele geldigheid van mensenrechten? Ik bekijk de huidige ontwikkeling zeker met bezorgdheid.
Aan de andere kant heb ik gedurende mijn leven
de ondergang van bijzonder machtige dictaturen
gezien. Men moet erin geloven dat ‘het betere’ ook
werkelijkheid kan worden. De geschiedenis van de
democratie toont aan dat het mogelijk is om dicht
bij waarheden te komen, compromissen te vinden en
zichtbare vooruitgang te boeken - dankzij tolerantie.
Iedere bewuste democraat die dit speelveld van mogelijkheden wil beschermen, moet echter, als hij met
overtuiging ja zegt tegen tolerantie, tegelijkertijd
vastbesloten ja zeggen tegen intolerantie, namelijk
wanneer vrijheid en tolerantie gevaar lopen en vernietigd dreigen te worden. Tolerant zijn en verdedigen horen bij elkaar. Wij willen het juiste verdedigen,
de zekerheid dat het waard is om te verdedigen wat
alle mensen in gelijke mate toekomt: menselijke
waardigheid, lichamelijke en geestelijke integriteit,
vrijheid en recht. Het zal altijd weer lonend zijn om
daarvoor te strijden met verantwoordelijkheidsgevoel, met moed en – mét strijdbare tolerantie.
Interview: Ellen Lock.

Reserveren toegangsbewijzen
‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing 2020
Voor de Duitstalige ‘Nooit Meer Auschwitz’
Lezing door theoloog, politicus en voormalig
bondspresident van Duitsland Joachim Gauck,
op woensdag 22 januari 2020 in het Koninklijk
Instituut voor de Tropen te Amsterdam, is een
beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar.
U kunt zich, zolang er plaatsen beschikbaar zijn,
voor de lezing inschrijven tot 15 januari 2020 via:
www.aanmelder.nl/nmalezing2020
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De organiserende instellingen willen de boodschap ‘Nooit Meer Auschwitz’ ook bij jongeren
levend houden. U kunt dus ook uw kinderen en/
of kleinkinderen inschrijven voor de lezing.
De zaal is open om 14.30 uur, de lezing begint
om 15.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Aansluitend is er tot 18.00 uur gelegenheid om na te
praten.

Burger-oorlogsgetroffene Margriet
Cellissen-Huskens ervaart dagelijks
Foto: Ellen Lock

de gevolgen van de granaatscherf
die haar trof bij de bevrijding.
Margriet Cellissen-Huskens, 2019.

Elke dag sta ik stil bij dat ene
oorlogsmoment
Tijdens de opmars van de Amerikaanse bevrijders
in het door de Duitsers bezette Zuid-Limburg werd
er zwaar gevochten. Het bevrijdingsfront kwam tot
stilstand in het dorpje Susteren. Margriet CellissenHuskens vertelt hoe zij als kind vlak na het luchtalarm uit de schuilkelder kroop en ernstig getroffen
werd door een granaatscherf. Met de lichamelijke
en geestelijke gevolgen daarvan kampt zij nog
iedere dag.
Ons huis stond midden in de frontlinie
Mijn ouders hadden een slagerij met een slachterij
in de Wijnstraat 3 in Susteren, een dorp tussen
Roermond en Sittard. Hier ben ik, Margriet Huskens,
geboren op 24 juli 1937 als zevende meisje in een
rooms-katholiek gezin. Vijf jaar later kreeg ik een
jongere broer, Jan geheten. Na de oorlog is mijn
tien jaar jongere broer Jos geboren. Het zusje boven

mij, Annie, had een verstandelijke beperking. Alle
aandacht ging altijd naar haar toe.
Mijn ouders bleven tijdens de oorlog doorwerken en
het slachten gebeurde in een ruimte achter de winkel. Door een groot raam keek je vanuit de slachterij
op een erf, waarop ik vaak met mijn zusjes speelde.
Aan dit erf lag een stal waarin de varkens werden
vetgemest en daar was ons toilet. In deze stal schuilden jongemannen bij razzia’s en er is er nooit één
gepakt.
In september 1944, bij de opmars vanuit België van
de Amerikaanse, Canadese en Engelse bevrijders,
kwam het bevrijdingsfront tot stilstand in Susteren.
Door ons dorp stroomt een beek, de Vloedgraaf.
Achter die beek lag het bezette gebied. Ons huis
stond midden in de frontlinie. Alle bewoners werd
aangeraden in de schuilkelders te blijven. Mijn vader
9
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dokter constateerde dat een granaatscherf tot het
bot van mijn been was doorgedrongen. Tevergeefs
probeerde hij de scherf met een schaartje uit het
bot te trekken. Dit gebeurde zonder verdoving, dus
ik gilde het uit. Vader mocht me niet vanuit bezet
gebied naar het ziekenhuis in het bevrijde Sittard
brengen. Het ziekenhuis in Roermond kon ook niet,
want er was geen vervoer.

Mijn ouders Jozef Huskens en Gertruda Huskens-Schings
in de slagerij.

legde houten planken op de zoutbakken, waarin het
vlees werd gepekeld, zodat we daarop in de krappe
kelder konden zitten of slapen. Als het luchtalarm
ging, doken we de kelder in. Alleen als het luchtalarm ‘sein veilig’ aangaf, konden we eruit komen om
naar het toilet te gaan of om wat eten te halen. Over
en weer werd met handgranaten gegooid tussen de
Geallieerden en de Duitsers.
De granaatexplosie op ons erf
Op 30 september 1944 gaf het luchtalarm ‘sein
veilig’, waarop ik met mijn zusjes de schuilkelder
uitkroop om naar het toilet te gaan. Juist op dat moment sloeg bij de overburen een granaat door het
dak naar binnen en door de harde explosie vlogen
de glasscherven om ons heen. Ik kreeg een regen
van glasscherven over me heen van het slachterijraam. Iedereen hoorde me schreeuwen en het bloed
spoot uit mijn linkerbeen. Snel liep ik naar binnen en
liet een flink bloedspoor na op het erf. Mijn ouders
dachten eerst dat ik door een glasscherf was geraakt,
maar al gauw zagen ze dat ik een slagaderlijke bloeding in mijn linkerbeen had. Bij mijn schouder had ik
eveneens een wond.
Mijn vader en moeder probeerden met theedoeken
mijn been af te binden, maar dat lukte nauwelijks.
Mijn vader hield mij - zijn zevenjarige dochter - in zijn
armen en zijn kleding was helemaal rood van mijn
bloed. De huisartsen van het dorp zaten ook in hun
schuilkelders. Mijn vader hoorde dat er een zwarte
dokter, Favery genaamd, in de Raadhuisstraat woonde. Ondanks de vele beschietingen bleef Favery als
enige arts doorwerken met gevaar voor eigen leven.
Vader bracht mij in zijn armen naar deze praktijk. De
10 Aanspraak - december 2019

In de schuilkelder boven de zoutbakken
Mijn ouders legden mij in de schuilkelder op de
houten planken boven de zoutbakken. De kans op
nieuwe beschietingen was groot, dus ons hele gezin
schuilde, sliep en waakte bij mij in de kelder. Op de
kelderdeur hing vader een bordje met: ‘Difteritis’,
want de Duitsers vreesden besmettelijke ziekten.
Vanwege de hoge koorts raakte ik vaker buiten westen. Daarbovenop kreeg ik bloedvergiftiging en belroos. Mijn ouders waren radeloos, zij stuurden mijn
zussen naar een paar Duitse soldaten in onze straat
met de vraag of ze mij naar het ziekenhuis in Roermond wilden brengen. Zij zouden dit alleen doen in
ruil voor drank en benzine. Er ging een week voorbij
voordat mijn ouders aan deze eisen konden voldoen.
Gelukkig had ik een tante met een café en een oom
die een garage had, dus zodra de kust veilig was,
regelden mijn ouders de gewenste ruilwaren.
Naar het ziekenhuis in Roermond
Op 8 oktober 1944 werd ik volgens afspraak naar
het Sint Laurentiusziekenhuis in Roermond gebracht.
Daar werd mijn linkerbeen tot boven de knie geamputeerd en is mijn schouderwond gehecht. Voorafgaand aan de operatie werd mijn hoofd kaalgeschoren vanwege de hygiëne. In verband met de
erkenning als burger-oorlogsgetroffene vroeg ik het
operatieverslag op uit dit Sint Laurentiusziekenhuis
in Roermond. De ziekenhuisdirecteur schreef mij
op 4 oktober 1982:
‘De klinische gegevens van patiënten worden na
25 jaar vernietigd, maar de operatieverslagen zijn
wel bewaard gebleven. U bent als kind op 8 oktober
1944 in ons ziekenhuis opgenomen. Bij binnenkomst
was de voeding van het linker onderbeen bijzonder
slecht. Op de opnamedag werd de scherf verwijderd
uit de knieholte. Een verwijde knieslagader bleek
praktisch geheel doorgescheurd. In eerste instantie
werd er een vaatnaad gelegd. Op 14 oktober 1944

Margriet met strik over haar kale

Margriet op haar eerste krukken,

Na de operatie mocht ik mijn

hoofd vlak na de oorlog.

7 jaar.

haar lang laten groeien, 8 jaar.

bleek amputatie boven de knie noodzakelijk. Het
ontslag uit het ziekenhuis was op 26 november 1944
en op 30 juni 1945 had u een operatie aan het linker
sleutelbeen.’
De artsen vreesden voor mijn leven
Tijdens de eerste operatie aan mijn linkerbeen werd
geprobeerd de knie te behouden. Helaas verloor ik
veel bloed en ging het steeds slechter met mij. Op
14 oktober 1944 werd mijn linkerbeen tot ver boven
de knie geamputeerd. Mijn oudste zus Els heeft me
pas nog verteld dat mijn vader moest huilen toen hij
dit van de dokter hoorde. Vanwege bloedvergiftiging kreeg ik bulten over mijn hele lichaam, die opzwollen en opensprongen. Hier heb ik veel littekens
aan overgehouden.
Toen ik uit de narcose kwam, liet een verpleegster
mij in een handspiegel zien hoe ik eruit zag. Het was
een vreselijke schok om mijn kale hoofd te zien, daar
huilde ik meer om dan om mijn afgezette been. Als
zevenjarig kind besefte ik de ernst van mijn situatie
niet. Terwijl de artsen mij opereerden, moesten de
inwoners van Susteren evacueren. Ons gezin ging
te voet naar Sint Odiliënberg en werd opgenomen
bij een aardige familie. Mijn moeder wilde echter
meteen naar mij terugkeren, maar kon pas de volgende ochtend vertrekken met een paard en wagen
die een doodskist vervoerden. Vanwege het vele
bloedverlies tijdens de operatie lag ik op sterven, er
was niemand met de juiste bloedgroep en de artsen

vreesden voor mijn leven. Zodra mijn moeder er was,
kon zij mij direct bloed geven. Gelukkig sloeg dit
goed aan en zo redde zij mij het leven. Mijn moeder
troostte mij dat ik voor deze ene keer mijn haar wel
mocht laten groeien, want met al die meiden thuis
was ons haar vlechten geen optie. Op 26 november
1944 mocht ik het ziekenhuis verlaten en werd ik
door mijn zus Els in een kinderwagen naar ons
evacuatieadres gebracht.
Te voet door de sneeuw
Met een dichte paraplu als steun probeerde mijn
vader mij op één been te leren staan. Hij deed hier
en daar wat noodslachtingen, want er raakten veel
dieren gewond door het granaatvuur en dan kwam
hij de koeien of paarden afmaken. Als beloning
kreeg hij vaak wat vlees mee voor ons. Mijn zus Toos
trok langs de deuren om brood voor ons te bemachtigen. Zo hadden we gelukkig geen honger. Op een
dag kregen we het bevel van de Duitsers om naar
Friesland te vertrekken. Hun legerwagens stonden al
klaar voor ons vervoer. Maar mijn vader vertrouwde
dit niet en ging op zoek naar een logeeradres. Juist
toen ik met kinderwagen en al in de Duitse legerwagen werd geplaatst, kwam mijn vader aangerend
met de boodschap dat we bij familie terechtkonden.
Net op tijd tilden de Duitsers ons uit de vrachtwagen en reden weg. Vader had echter helemaal
geen logeeradres gevonden. Daar stonden we in
de sneeuw en de ijskoude wind. Mijn ouders wilden
11

naar moeders familie in het bevrijde Broeksittard
gaan. Ik werd in een kinderwagen voortgeduwd die
kapotging. Daarna legde vader me op een kruiwagen, waarbij mijn ene voet over de grond door de
sneeuw sleepte. In de schemering arriveerden we in
Roermond, maar de brug over de Roer was opgeblazen. Je kon alleen over smalle planken de rivier
oversteken, met op zijhoogte één strak gespannen
touw als houvast. Mijn vader waagde de overtocht
met mij in de kruiwagen. Mijn zus Mia liep mank en
viel bijna in het water, maar werd nog net gegrepen.
Voor de nacht vonden we een slaapplaats in een
paardenstal. Het was lastig om een slaapplek te vinden voor zo’n groot gezin, want overal waren al vele
evacuees opgenomen. Elke dag liepen we verder
naar het zuiden.

Zus Mien (13 jaar) en Margriet (11 jaar)
op de kermis.

Boven: Mia, Els en Sjeanne. Midden: Toos en Mien.
Onder: Margriet (met strik, 3 jaar) en Annie.
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Voor vriend of vijand is oorlog even verschrikkelijk
Telkens hoorde je explosies en onderweg ontplofte
er nog een granaat in de grond vlakbij ons. Gelukkig
werd niemand geraakt, maar er was veel rook en
je zag een groot gat in de grond. Tegen de avond
bereikten we een boerderij waar we in de koestal
sliepen. We kregen lakens en lagen in het hooi.
Plotseling hoorden we buiten hard geschreeuw. Een
militaire vrachtwagen vol Duitse soldaten was getroffen door een granaat. Sommige jongens waren op
slag dood, anderen zwaar gewond. Een aantal van
hen rende naar de boerderij. Onze lakens werden
aan repen gescheurd om hun wonden te verbinden. Dit bloedbad zal ik ook nooit meer vergeten.
Ik hoor die jonge jongens nog roepen: “Scheisse,
alles Scheisse!” Voor vriend of vijand is oorlog even
verschrikkelijk.
Foto’s van ruïnes uit die tijd spreken boekdelen
De volgende dag kwamen we aan in Sittard. Tot
onze verbazing waren we onderweg niet aangehouden en opeens vrij! In een school werden we
opgevangen met soep en wittebrood. We werden
ontluisd en dat was hard nodig, want we zaten helemaal onder. Mijn vader zou alvast vooruitsnellen
naar mijn moeders familie in Broeksittard, maar hij
kwam niet verder dan de markt in Sittard. Door pure
vermoeidheid wist hij de weg niet meer. Volgens een
tante die ons ophaalde, staarde ik heel lang alleen

man, Jo Cellissen, gevonden en we kregen twee
mooie dochters en vele kleinkinderen. Een kappersopleiding lukte niet, want ik kon niet lang staan. Wel
heb ik de handelsschool en de modevakschool afgemaakt en ik vind het nog steeds leuk om me mooi te
kleden, mét de juiste schoenen erbij.

maar voor me uit zonder iets te zeggen. Zodra het
mogelijk was, ging vader naar ons huis. Het had
negen voltreffers gehad en op de keukenvloer lag
een onontplofte granaat. Foto’s van ruïnes uit die
tijd spreken boekdelen. Na de oorlog mocht ik via
de Stichting 1940-1945 meerdere malen kuren met
andere burgergewonden in vakantieoorden van ‘Het
Vierde Prinsenkind’. Daar zijn vriendschappen voor
het leven ontstaan met mensen met oorlogshandicaps, die ik nog steeds spreek.
Bij ieder luchtalarm ben ik terug in die tijd
Het meest denk ik terug aan dat ene moment waarop ik getroffen werd door de granaatscherf. Dat
moment is allesbepalend geweest voor het verdere
verloop van mijn leven. Bij ieder maandelijks luchtalarm ben ik terug in die tijd. Sowieso word ik
dagelijks geconfronteerd met het feit dat ik maar
één been heb. Ik heb vele dokters, kunstbenen en
gebroken heupen gehad. In het begin waren de
protheses nog niet zo goed.
Ik hoopte altijd dat niemand het zou zien. Je loopt
natuurlijk heel moeilijk op één been en je valt snel,
omdat je uit balans raakt. Ik wilde ook zo graag
schaatsen, dansen en uitgaan en ik heb dit allemaal
geprobeerd. Het was heel moeilijk om een partner
te vinden, want als die jongeman er geen moeite
mee had, dan maakten zijn ouders er wel een punt
van. Dat was een moeilijke tijd. Gelukkig heb ik mijn

Interview: Ellen Lock
Margriet Cellissen-Huskens legt een krans
bij de Nationale Herdenking op 4 mei 2004.
Foto: Nationaal Comité 4 en 5 mei

Margriet en Jo Cellissen bij Paus Benedictus XVI, 2005.

Aan het eind van de oorlog begon mijn strijd
Een aardige coupeuse voor wie ik werkte, leerde
me: ‘Er is meer in het leven dan de oorlog en jouw
handicap! Focus je op de mooie dingen en mensen.’
Dat lukte me helaas niet altijd. Mijn moeder zei
altijd: “Er wordt veel leed onder de kleren gedragen!” Iedereen heeft wel iets afwijkends of een
ziekte waarvoor je je schaamt, maar meestal kun
je dat met kleding afdekken.
Nu schaam ik me niet meer voor mijn handicap.
Koos Alberts zei eens: “De rolstoel is mijn vijand,
maar als ik erin zit is het mijn vriend.” Die verhouding heb ik ook met mijn prothese. Aan het eind van
de oorlog begon mijn strijd. Ik heb veel steun van
mijn familie en van bevriende burger-oorlogsgetroffenen. Zonder mijn man zou ik hier niet zelfstandig
kunnen wonen. We zorgen goed voor elkaar en
hebben het fijn. In 2004 werd ik door de Stichting
Burger-Oorlogsgetroffenen uitgenodigd om op de
Dam bij de Nationale Herdenking op 4 mei namens
alle burger-oorlogsgetroffenen een krans te leggen.
Dat is voor mij een heel bijzonder moment geweest,
dat ik daar mocht stilstaan bij de herdenking namens
onze mensen.
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Foto: Ellen Lock

Sonia Melviez-Hildesheim 2019.

‘De zon ging onder en we liepen
met koffers onze straat uit.’
De Nederlands-Joodse Sonia Melviez-Hildesheim
vertelt het vluchtverhaal van haar familie voor de
nazi’s vanuit Brussel in mei 1940. Na een lange reis
via Frankrijk, Spanje en Portugal voeren ze naar
Nederlands-Indië, waar ze begin november 1941 aankwamen. Eén maand later brak de oorlog met Japan
uit. Haar familie belandde alsnog in een oorlog. Dit
keer was er geen ontkomen meer aan: alle gezinsleden werden door de Japanners geïnterneerd.
Hollands in hartje Brussel
Mijn Nederlands-Joodse vader, Izaak Hildesheim,
was textielvertegenwoordiger in Brussel. Mijn moeder, Mietje Aptroot, was secretaresse en kwam uit
Leek bij Groningen. Ze waren volle neef en nicht en
hun beider families waren tegen hun huwelijk. Na
zeven jaar verloving trouwden ze alsnog. Wegens
geldgebrek trokken ze in bij mijn grootouders Gustave en Saar Hildesheim, die vier etages bezaten op
de Kemmelberglaan in de Brusselse deelgemeente
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Sint-Gilles. Mijn ouders mochten de begane grond
bewonen en hier ben ik geboren op 24 juni 1933.
Direct na mijn geboorte hing mijn gezondheid aan
een zijden draadje, want mijn maag was dichtgegroeid. Net op tijd kon een chirurg dit opereren en
redde zo mijn leven. Daarom verwende mijn moeder
me waarschijnlijk altijd verschrikkelijk. Als jong kind
hield ik van tekenen. Na de oorlog kreeg ik pianoles
en wilde danseres worden. Met mijn moeder sprak
ik Hollands en met mijn vader Frans. Mijn broer Max
is drie jaar later geboren in 1936. Mijn ouders wilden
voor de oorlog graag naar Palestina emigreren, maar
hadden helaas geen geld daarvoor.
Op de vlucht
Na de inval van de Duitsers in mei 1940 in Nederland
en België waarschuwde een buurman mijn vader:
“Waar wacht je nog op? Vlucht zo gauw mogelijk!”
Het weinige zilver dat we hadden ging mee in een
koffer. Grootmoeder Saar was nauwelijks te over-

Foto’s: Familiealbum: Sonia Melviez-Hildesheim

tuigen dat we moesten vluchten. Inmiddels was
zij weduwe, maar lichamelijk wel fit genoeg om te
reizen. De zon ging onder en we liepen met koffers
onze straat uit naar het station. Ik had mijn celluloid
lievelingspop bij me en vond het verschrikkelijk om
mijn vriendinnen Poppeke en Angèle achter te laten.
We namen de trein naar De Panne aan zee waar mijn
ouders een strandkar kochten om mijn broer voort
te trekken tot Frankrijk. Duizenden mensen vluchtten te voet voor de nazi’s langs het strand over de
Frans-Belgische grens. Mijn vader had nauwelijks
geld, dus hij besloot meteen de trein naar zijn neef
in Parijs te pakken. Vanuit de trein zagen we lichtflitsen van de Duitse bomaanvallen op Duinkerken.
Zijn neef vond voor ons een onderkomen in Montmartre, waar we enkele maanden woonden. De vele
trappen herinner ik me goed. Vader ging direct om
hulp vragen bij de Nederlandse ambassade, die ons
vanwege de Duitse opmars naar Parijs doorstuurde
naar Montauban in Zuid-Frankrijk.
‘Gaan we nog niet weg?’
In Montauban kregen mijn ouders als vreemdelingen
geen werkvergunning, maar mijn moeder werkte
toch in een café om onze kamerhuur te betalen.
Iedere avond telde ze alle fooi uit haar schort op
tafel. Vader kluste bij door wijn in flessen te gieten in
de cafékelder. Op de lagere school lachten ze me uit
vanwege mijn Belgische accent, maar al gauw was ik
de beste van de klas.
Voor ons kinderen werd het normaal om te reizen.
De kleine Max vroeg telkens: “Gaan we nog niet
weg?” Na een jaar moesten we weg van de auto-

Voor ons huis in de Kemmelberglaan 32 – ofwel 32 Avenue du Mont
Kemmel – in Sint-Gilles, Brussel.
Links: Vader Izaak, moeder Mietje,
Sonia en Max, 1938.
Rechts: Oma Saar, moeder
Mietje met Max in haar armen,
vader Izaak met arm om Sonia
Hildesheim, lente 1946.

riteiten, want vader wilde Belgische dassen gaan
verkopen, maar dat mocht niet als vluchteling. We
trokken verder door Spanje naar Portugal. In de Portugese badplaats ‘Praia das Maçãs’ werden Joodse
vluchtelingen in een aantal hotelkamers opgevangen, we bleven er drie maanden. Van het vluchtelingencomité kreeg ik een prachtige grote pop cadeau,
die ik nog bezit. Ik voelde me schuldig tegenover
mijn kleine celluloid pop. De vluchtelingenorganisatie raadde ons aan Europa te verlaten, maar mijn
vader had geen geld meer, daarom wendde hij zich
om hulp tot het Nederlandse consulaat in Lissabon.
Op 13 oktober 1941 verstrekte het consulaat ons het
bootticket om naar Nederlands-Indië te reizen.
Op de boot naar Java
Met het vracht- en passagiersschip de ‘Quanza’
vertrokken we met onder de vele passagiers zo’n
honderd Joodse vluchtelingen via Zuid-Afrika naar
Java. Mijn moeder gaf me als tijdverdrijf gekleurd
mozaïekpapier. IJverig had ik een kunstwerk gemaakt,
maar toen ik het haar toonde blies de zeewind tot
mijn verdriet alle papierstukjes weg. Aan boord stierf
een oude Joodse dame. Zij kreeg een zeemansgraf:
ze werd over de reling van het schip in zee gegooid.
Dit maakte diepe indruk op mij. Met mijn moeder
oefende ik de woorden: “Ik condoleer u!”, maar bij
de plechtigheid zei ik per ongeluk tegen de rouwenden: “Ik feliciteer u!” Ik baalde van mijn verkeerde
woordkeuze. We voeren om Kaap de Goede Hoop
heen en verbleven een paar dagen in Durban. Op een
parkbank lazen we: ‘Mag nie hier sit nie!’ Wij speelden
op een speelplaats, maar voor zwarte kinderen was
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In Brussel sta ik, Sonia, links op de foto met mijn

Max en Sonia Hildesheim in de badplaats Praia das

jeugdvriendinnen Poppeke en Angèle.

Maças, Portugal, oktober 1941.

dat verboden. Mijn ouders schrokken van de Apartheid
en wilden daar niet blijven. Begin november 1941 kwamen we aan in Tandjong Priok, de haven van Batavia.

met haar gezin op. Moeder was haar zeer dankbaar
voor één kamer in haar villa aan het Oranjeplein.
Al gauw trokken er meer vrouwen bij haar in, zodat
onze privacy verdween. De wijk werd afgezet met
gedek - een bamboeomheining - en zo ontstond het
Tjihapitkamp. Ik was ernstig ziek vanwege een nierontsteking. Een kamparts heeft me goed geholpen.
Opeens had ik trek in rookvlees en om aan te sterken
heeft mijn moeder dit voor mij kunnen regelen.

We hadden meteen een klik
Nieuw voor mij waren de apen en de hitte. Eerst
moesten we naar het opvangcentrum in Buitenzorg,
waar mijn ouders streng werden ondervraagd, want
misschien waren het collaborateurs? We werden
door de familie Barug opgevangen. Met hun dochter, Nelly Barug, had ik meteen een klik. We bleven
vriendinnen tot haar dood in 2016.
Vanwege de Japanse oorlogsdreiging moesten we
Buitenzorg verlaten en kregen we als gezin een klein
huis in Bandoeng. Mijn vader mocht niet werken
zolang zijn papieren nog niet in orde waren, maar
verkocht toch textiel aan Chinese winkeltjes. Om wat
geld te verdienen naaiden grootmoeder Saar en mijn
moeder van badstof maandverband. Onze kamer lag
ermee vol en het product vond gretig aftrek.
Een maand na onze aankomst kwam de Japanse
aanval op Pearl Harbor, waarna Nederland Japan
de oorlog verklaarde. Mijn vader werd opgeroepen
voor het KNIL en toevallig zocht de legerleiding juist
iemand die internationale radioberichten kon vertalen. Tijdens Japanse bombardementen schuilden wij
onder de tafel en beten op een stukje rubber.
Naar het kamp Tjihapit
Na de capitulatie van het KNIL op 8 maart 1942
kreeg mijn vader een oproep om zich te melden in
het mannenkamp Baros. Aanvankelijk mochten we
hem voedsel en kleding brengen. We kregen zijn
voorbedrukte Japanse briefkaarten met teksten die
aangaven dat alles zogenaamd goed ging. In de
woonwijk Tjihapit in Bandoeng nam mevrouw Jos
Weinberg, een Joodse psychologe, mijn moeder
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Zulke dingen vergeet je niet meer
Op een dag moesten wij al ons speelgoed en onze
fietsen inleveren. We gooiden alles expres kapot op
een hoop, zodat de Japanners er niets aan hadden.
Alle moeders probeerden ons ’s avonds na het
gedwongen corvee op te vrolijken met spelletjes,
zang en dans. Ik won er zelfs een tekenwedstrijd.
Ook vierden we verjaardagen en kerst. De Japanners lieten ons twee maal per dag op appèl komen
om geteld te worden. Als je niet diep boog voor de
Japanners, kreeg je een harde klap. Een vrouw viel
van uitputting en werd daarna hard geschopt. Zulke
dingen vergeet je niet meer.
De moeders verzamelden eiwitrijke slakken in het
bad om ze te koken, maar de volgende dag was het
bad leeg en zat de badkamermuur ermee vol. Op
een dag mocht er niet meer op gas worden gekookt.
Stiekem maakten de vrouwen in de keuken sneetjes
in de rubberen gasslang om toch op gas te koken.
Ook ik moest op wacht staan om te waarschuwen als
er een bewaker aankwam. Dichtbij de keuken las ik
een boek, toen ik opeens een schaduw boven mijn
boek zag. Ik riep zoals afgesproken ‘Kukeleku’ en
waarschuwde de kokende vrouwen net op tijd. Er
kwam een gaarkeuken waar je elke dag stijfselpap
als ontbijt haalde, ’s middags waterige groentesoep
en ’s avonds een kommetje gekookte rijst.

Kamp Tjihapit: ik won er zelfs een tekenwedstrijd.

Op de kaftomslag had mijn vriendin Nelly Barug
‘Tjimahi’ geborduurd.

De lange verschrikkelijke treinreis
Mevrouw Weinberg had een bewaker uitgescholden en kreeg een strafoverplaatsing naar het
Ambarawa kamp op Midden-Java. Mijn moeder
wilde per se met mevrouw Weinberg meegaan en
meldde ons vrijwillig aan, want mevrouw Weinberg
was altijd goed voor ons geweest. Alle Joodse
vrouwen zouden enkele weken na ons vertrekken
naar een ander kamp in Tjimahi. Bij het afscheid
van mijn Joodse vriendin Nelly Barug huilden we
allebei. Ze gaf mij een boekje cadeau waarop ze
op de stoffen kaftomslag ‘Tjimahi’ had geborduurd.
Kort daarop dwongen de Heiho’s, hulpsoldaten
van Japanners, ons het kamp te verlaten. Met
teveel mensen werden we in vrachtwagons
gestopt. Gedurende de tweedaagse treinreis naar
Ambarawa kregen we geen eten of drinken.
Kamp Ambarawa 6
Het vrouwenkamp Ambarawa 6 lag in de bergen op
Midden-Java aan een meer. Vanaf het station liepen
we ernaartoe in de hitte. Op een matras onder een
boom liet ik me uitgeput vallen. Ambarawa 6 werd
bewaakt door Heiho’s. Honderden vrouwen en
kinderen lagen in grote barakken. Per persoon kreeg
je een brits van 50 centimeter breed, die ik met mijn
grootmoeder moest delen. Wij lagen met zijn vieren
onder één klamboe. Er was een Japanse kampcommandant die we zelden zagen, maar wel merkwaardige corveeklussen gebood. Zo moest ik langs zijn
tuinpad de grote stenen verplaatsen en daarna weer
exact terugleggen. Mijn moeder en grootmoeder
waren broodmager. Om de hongerpijn in mijn buik
niet te voelen, trok ik mijn ceintuur zo strak mogelijk
aan. Ik heb slaande ruzies onder de vrouwen gezien
over de verdeling van rijst. Na het corvee deden
de moeders hun uiterste best om de kinderen af te

leiden. Onderwijs was verboden, maar dat gebeurde
toch stiekem. We hadden papier en ik won er zelfs
een tekenwedstrijd. We droomden van een weerzien
met vader, maar wisten niet of hij nog leefde.
Een teken van leven
Op mijn twaalfde kreeg ik corvee in het kamphospitaal, daar was ik trots op. Hier zag ik veel ernstig
zieken, maar wat me het meest trof was hoe bij de
latrines een vrouw een bezweken meisje over haar
schouder droeg, dat met haar slappe benen door
het open riool sleurde.
In april 1945 kregen de Joodse mannen in vaders
kamp Baros gecensureerde briefkaarten van hun
vrouwen. Een kampgenoot las de tekst voor: ‘Ik
woon hier samen met mevrouw Lobleu.’ Opeens ontcijferde hij de naam: mevrouw L’ Eau Bleu, dit moest:
‘blauw water’ ofwel de plaats ‘Banjoe Biroe’ zijn,
waar hun vrouwen dus gevangen zaten. Dit kamp lag
5 km ten zuiden van Ambarawa aan het bergmeer.
Mijn vader kreeg geen kaart en dacht een week lang
dat wij dood waren. Tot zijn grote vreugde kreeg
hij toch een teken van leven, onze briefkaart twee
maanden na dato uit Ambarawa. Toen een Amerikaans vliegtuig pamfletten uitstrooide boven Ambarawa vielen alle vrouwen en kinderen elkaar in de
armen. Op de pamfletten stond: ‘Houd moed! De
bevrijding is op handen!’ Dagenlang durfde ik nauwelijks naar het toilet, uit angst dat ik de bevrijding
zou missen, maar deze liet nog zes maanden op
zich wachten.
Vooruit kijken
Op een dag kwamen drie blanke mannen ons kamp
binnen en vertelden dat we vrij waren. De kampleiding vertelde ons op de appèlplaats dat de Japanse
keizer had besloten de oorlog te stoppen. Ook had
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gingen met ‘De Sloterdijk’ naar Holland. In het Suezkanaal bij Attaka kreeg ik een lelijke roze winterjas,
waarvoor ik me schaamde. Mijn moeder wilde naar
Palestina gaan, maar mijn vaders oude textielconnecties in Brussel boden hem werk aan. In Brussel
bleek ons huis leeggeroofd te zijn en de bewoners
wilden niet weggaan. Na een jaar procederen was
het hele huis weer voor onszelf. Mijn vriendinnen
Poppeke en Angèle waren vermoord door de nazi’s,
evenals vrijwel al onze Europese familie. Een zeer
groot gemis. Voor mij was het behoorlijk wennen
aan het Franstalige Brussel, omdat ik Hollands was
opgevoed in het jappenkamp. In het lyceum in
Brussel werd in het Frans lesgegeven. Een docente
klassieke talen was attent en hielp mij met het Frans.
Na het lyceum studeerde ik aan de kunstacademie.
Mijn grote pop en deze pasteltekening heb ik nog.

hij zijn bewakers opgedragen om ons te beschermen
tegen aanvallen van vrijheidsstrijders. Mijn moeder
en ik liepen die dag naar een kleine pasar waar we
een gegrilde maiskolf aten. Wij zagen hoe vrijheidsstrijders Chinese toko’s in brand staken en keerden
snel terug.
In het kamp Ambarawa 6 kreeg mijn moeder van
het Rode Kruis een lange brief. Hierin las ze dat mijn
vader nog leefde, maar ook de namen van al haar
door de nazi’s in Auschwitz vermoorde familieleden.
Van verdriet lag ze een dag op bed. Daarna zei ze
tegen ons: “Wij kunnen hier niets meer aan veranderen. We gaan niet terugkijken, we kijken vooruit. Mijn
vermoorde familieleden zouden hebben gewenst
dat wij het allerbeste van ons leven maken. Dus dat
doen wij voortaan ook!”
De kampbewakers beschermden ons samen met de
Ghurkha’s tegen het Indonesische geweld. De Ghurka’s vervoerden ons als eersten in hun vrachtwagens
naar de haven van Bandoeng. Na een paar dagen
vonden we mijn vader aan het werk bij een inlichtingendienst in kamp Baros. Hij vertaalde het Engelse
BBC-nieuws naar het Nederlands en plakte dit op een
aankondigingsbord. Verrast riep hij: “Nondedju!”,
sprong door het open raam en viel ons in de armen.
Een zeer groot gemis
Wij waren zo blij dat we het alle vijf hadden overleefd. We vlogen met een Dakota naar Batavia en
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Inmiddels ben ik 62 jaren gelukkig getrouwd met
mijn man, Maurice Melviez, die als kind moest
onderduiken. We hebben een mooie familie opgebouwd: we kregen twee zoons, vier kleinkinderen en
drie achterkleinkinderen. Het Indische kampverleden
houdt mij nog steeds bezig, hoewel het gemis van
de familie in Europa me meer heeft gedaan.
Tijdens mijn gevangenschap in het jappenkamp
was ik gelukkig altijd in het bijzijn van mijn moeder,
grootmoeder en broertje en hun nabijheid gaf me
kracht en vertrouwen. Op verzoek van mijn schoondochter werkte ik mee aan een interview voor de
Shoah Foundation. Ik vind het belangrijk dat onze
verhalen worden doorgegeven, juist ter nagedachtenis
aan diegenen dit niet meer kunnen navertellen.
Interview: Ellen Lock
Maurice en Sonia Melviez.

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.

bezetting in de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder hoop ik iemand te vinden die mij wat kan vertellen over de hospitaalzaal voor zieke mannen. Mijn
grootvader heeft in dat kamp gezeten en is daar
overleden. Reacties graag naar: Jaap C. Boas (kleinzoon Henk Broekhuys), Heuveloordstraat 4, 3741 WH
Baarn, tel: 06-38975085, e-mail: jaap@abenboas.nl
Wegens de herdenking van 75 jaar bevrijding ben
ik op zoek naar Bernard de Haas, geboren 1931 in
Rotterdam. Hij was in 1942 ondergedoken bij familie
de Loë in Mheer. Zie foto van Bernard met Bertram
de Loë. Bernard de Haas heeft na WO II gediend
bij de Marine in Nederlands-Indië. Wie kan mij meer
vertellen over deze Bernard de Haas? Mijn naam
is Wim Poell, Jonge Hagen 7, 6261 NM Mheer,
tel: 043-3580870, wim.poell@gmail.com

Yvonne (1938) en Ineke (1933) Dumoulin.

Mijn zus, Ineke Ytsma-Dumoulin en ik, Yvonne van
Waveren-Dumoulin, zijn in Kamp Banjoe-Biroe 10
getekend. Als datum staat onder de tekeningen 27
juli 1945 en 3 augustus 1945 en ze zijn gesigneerd
met AB. Kan iemand mij iets over deze tekenares
vertellen? Reacties graag naar Yvonne M. van Waveren-Dumoulin, Cees Laseurlaan 343, 2597 GJ Den
Haag tel: 06-53379256, e-mail: wavdum@hotmail.com
Bernard de Haas en Bertram de Loë.

Graag heb ik contact met de familie of nabestaanden, bij wie mijn moeder Helena Israel, later
Nathans, 9 november 1913, was ondergedoken.
Haar vader en broers hadden een bekende tweedehands boekhandel en antiquariaat in de Bakkerstraat
in Arnhem. Reacties graag naar: Tonie Overmaat
Nathans, Van Heemstralaan 6, 6814 KH Arnhem, tel:
06-15075800, e-mail: tonieovermaat@hotmail.com
Ik ben op zoek naar personen die in kamp Ambarawa 7 gevangen hebben gezeten tijdens de Japanse

In de jaren 70 was er een uitzending op de televisie over de overgang van Nederlands-Indië naar
Indonesië. Het heette naar mijn mening ‘Ons Indië
voor de Indonesiërs’. Is er iemand die dit programma heeft opgenomen? Zo ja, dan zou ik graag een
kopie hiervan willen hebben. Het NIOD kan mij niet
aan het bewuste beeldmateriaal helpen, omdat er
rechten op zitten. Met vriendelijke groet, mevrouw C.
J. Gerritsen, Molenstraat 47, 7581 BM Losser, tel: 0535382098, e-mail: truusgerritsenbuschman@gmail.com
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Ten toon & te doen
Museum Bronbeek: Gevangen door Atjeh
Tot en met 26 juli 2020

Foto: Glasnegatief uit Archief Stammeshaus

Tot en met 26 juli 2020 is in Museum Bronbeek
de tentoonstelling ‘Gevangen door Atjeh’ te
zien. De bevlogen bestuursambtenaar Friedrich
Wilhelm Stammeshaus (1881-1957) bracht een
van de grootste etnografische collecties van
Noord-Sumatra tot stand.

Joods Historisch Museum
Tot en met 1 maart 2020
Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van de
Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond
(ANDB) presenteert het Joods Historisch Museum
van 27 september 2019 tot en met 1 maart 2020
‘Amsterdam Diamantstad’.

Als militair en bestuursambtenaar legde Friedrich Wilhelm Stammeshaus een enorme collectie kunst en objecten van de Atjehse bevolking aan. Beïnvloed door
zijn vrouw verbeterde hij de leefomstandigheden en
werd later conservator van zijn geesteskind: het Atjeh
Museum in Kota Radja.

De groei van Amsterdam tot internationaal centrum
van diamantnijverheid begon in de 17e eeuw. Joden
die zich er rond 1600 vestigden waren uitgesloten
van gilden, waardoor de diamantsector een van de
weinige opties was. De arbeidsomstandigheden
waren slecht. Onder leiding van briljantsnijder Henri
Polak werd in 1894 de eerste diamantbewerkers
vakbond opgericht. Deze vakbond wist wereldwijd
een 8-urige werkdag en een 40-urige werkweek
af te dwingen. Vanwege de moord op de Joodse
diamantbewerkers en juweliers in de Tweede Wereldoorlog raakte Amsterdam haar leidende wereldmarktpositie kwijt, maar haar reputatie als eeuwenoude diamantstad leeft voort.

Museum Bronbeek
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem
Tel: 026-3763590, e-mail: loket.bronbeek@mindef.nl
Website: www.bronbeek.nl

Joods Historisch Museum (JHM)
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL, Amsterdam
Tel: 020-5310310, e-mail: service@jck.nl
Website: www.jck.nl

Friedrich Wilhelm en Nelly Stammeshaus, Kota Radja, 1926.
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Verlaging percentage
inkomsten uit vermogen
Opening vernieuwd Bevrijdingsmuseum
Zeeland door Prinses Margriet
Bij de vaststelling van een inkomensafhankelijke Wuv-, Wubo- of AOR-uitkering houden
wij rekening met inkomsten uit vermogen. De
inkomsten uit vermogen zijn een percentage
van het eerder vastgestelde vermogen. Dit percentage is afgeleid van de belastingwetgeving
voor de berekening van het vermogensrendement. Voor vaststellingen vanaf 1 januari 2020
is dit percentage 1,8 (was 1,94).

Op 25 oktober 2019 opende Prinses Margriet
het vernieuwde en vergrote Bevrijdingsmuseum
Zeeland. In dit museum van zo’n 4.000 m2 en een
aangrenzend park van 3 hectare staan originele
bunkers, een baileybrug en 2 Shermantanks. Dit
museum toont de bewogen geschiedenis van
Zeeland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
De Slag om de Schelde
Speciale aandacht is er voor De Slag om de Schelde, de lange en hevige veldslag op Nederlandse
bodem. Inzet was het op gang brengen van de
scheepvaart naar de haven van Antwerpen, waardoor
de geallieerde oorlogsinspanningen een essentiële
aanvoerlijn kregen en het vastgelopen offensief in
West-Europa weer in beweging kwam. De uitkomst
van deze operatie was van groot belang voor het
snelle einde van de oorlog.
De vier vrijheden van President Roosevelt
Eveneens is er aandacht voor de verrichtingen in
Nederlands-Indië van de oorlogsvrijwilligers van het
Bataljon Zeeland. Tenslotte worden de vier vrijheden van President Roosevelt belicht: de vrijheid van
meningsuiting en godsdienst en de vrijwaring van
gebrek en vrees.
Bevrijdingsmuseum Zeeland
Coudorp 41, 4455 AH Nieuwdorp
Tel: 0113-671475, e-mail: info@bmzeeland.nl
Website: www.bmzeeland.nl

Bij een nieuwe vaststelling van uw uitkering
zal dan met het nieuwe percentage worden
gerekend.
Een nieuwe vaststelling vindt plaats bij belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden. Daarom moet u de volgende belangrijke
wijzigingen altijd zo spoedig mogelijk aan de
SVB-afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) doorgeven:
• u of uw (huwelijks)partner gaat in een zorginstelling wonen;
• u wordt alleenstaand door echtscheiding,
beëindiging samenwoning, duurzaam gescheiden gaan leven van uw (huwelijks)partner of
overlijden van uw partner;
• u gaat trouwen of ongehuwd samenwonen;
• u of uw (huwelijks)partner krijgt een nieuwe
bron van inkomsten of verliest een bestaande
bron van inkomsten.
Als u een wijziging niet tijdig doorgeeft aan
de afdeling V&O kan er aan u te veel worden
uitgekeerd. Dit bedrag moet u dan terugbetalen
of laten verrekenen.

Foto: Ies Bijleveld

Prinses Margriet opende het vernieuwde
Bevrijdingsmuseum Zeeland.

U kunt ook zelf verzoeken om een nieuwe
vaststelling. Wij berekenen uw uitkering dan
op basis van uw actuele inkomsten en het
nieuwe percentage voor vermogensinkomsten.
Als de nieuwe berekening gunstiger is, wordt
uw uitkering opnieuw vastgesteld.
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Vraag
antwoord
Ik moet begin volgend jaar mijn belastingaangifte
doen. Ik ontvang de artikel 19-toeslag en voorzieningen voor huishoudelijke hulp en deelname
aan het maatschappelijk verkeer.
Krijg ik een jaaropgave hiervoor?
Nee, wij versturen alleen een jaaropgave voor de
bedragen die onder de inkomstenbelasting vallen.
De artikel 19-toeslag is een belastingvrije betaling.
De betalingen voor vergoedingen of tegemoetkomingen, zoals die voor huishoudelijke hulp en
voor deelname aan het maatschappelijk verkeer,
zijn ook belastingvrij en tellen evenmin mee als
belastbaar inkomen. U krijgt daar dan ook geen
jaaropgave voor.
Ik ontvang een metaalpensioen. Kan ik een
hogere uitkering van u krijgen als volgend jaar
mijn pensioen lager wordt?
Een Wuv-, Wubo- of AOR-uitkering of een buitengewoon pensioen kan misschien hoger worden als uw
pensioen lager wordt.
Wat moet u doen voor een hogere uitkering?
U stuurt ons een brief waarin u vraagt om uw
uitkering opnieuw te berekenen in verband met
de verlaging van uw pensioen.
Wanneer stuurt u de brief? Voor een nieuwe berekening moet u uw nieuwe inkomen opgeven. Vraagt u
daarom pas een nieuwe berekening aan in de maand
waarin uw pensioen wordt verlaagd en u weet wat
uw pensioen precies gaat worden. Wacht u niet te
lang met aanvragen, want een nieuwe berekening
gaat op zijn vroegst in vanaf de maand waarin u de
aanvraag heeft gedaan. Of uw uitkering of buitengewoon pensioen hoger wordt, hangt niet alleen af van
uw pensioen, maar ook van uw andere inkomsten.
Het kan dus zo zijn dat uw uitkering toch niet hoger
wordt maar hetzelfde blijft.
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Ik heb enkele jaren geleden een beschikking
gekregen voor orthopedische schoenen, maar
ik ben vergeten om de declaratie in sturen.
Kan dat nog?
Ja, dat kan, maar alleen als u de kosten binnen
vijf jaar na de datum van de beschikking waarmee
deze vergoeding is toegekend bij de SVB-Afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen declareert. Als meer dan vijf jaar is verstreken tussen
de toekenning en uw declaratie kunnen de kosten
niet meer worden vergoed.
Ik heb bericht gekregen dat ik in aanmerking kom
voor de tegemoetkoming van de Nederlandse Spoorwegen. Is dat van invloed op mijn Wuv-uitkering?
De NS tegemoetkoming is niet van invloed op
uw Wuv-uitkering en wordt bij onze berekeningen
buiten beschouwing gelaten. U hoeft de ontvangst
van deze tegemoetkoming dan ook niet aan ons
door te geven.

BETAALDATA 2020
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.
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Horizontaal 1 afgebroken tak 5 vlug en levendig 8 onbesmet 12 leer
der denkwetten 13 Scandinavische vrouw 14 een moment 15 ophef
18 wildebeest 19 lidwoord 20 feestartikel 22 lage vrouwenstem 23 luchtig
gebak 24 zilverkleurig metaal 26 tabaksas uit een pijp 28 opening in de
muur 30 kassa 33 slotwoord van een gebed 35 veehouder 36 keukengerei 37 wild rund uit de ijstijd 38 stuur van een schip 39 getal 41 Amerikaanse staat 43 dakbalk 45 olm 47 dom 49 edelmetaal 51 hijswerktuig
53 vervalst 55 geen enkel persoon 57 Griekse onheilsgodin 59 grote
loopvogel 61 vorm van een schoen 62 deel van het been 63 bolgewas
64 onderling verwisselen 65 afstammeling 66 nachthagedis 67 moeder.
Verticaal 1 winters voertuig 2 toverkunst 3 eruitzien 4 deel van het
hoofd 5 matrasvulling van zaadpluis 6 balken als een ezel 7 harde
beet 8 platte zeevis 9 nadien 10 geliefde van Tristan 11 luizeneitje
16 toegankelijk 17 sprookjesfiguur 20 voorbijgaande toestand
21 graanpakhuis 23 kampeerplaats 25 renbode 26 hoofdstad van
Frankrijk 27 smeerbaar mengsel 29 Europese vrouw 31 hoofdsieraad
32 teerachtig 34 kloosterzuster 35 buitenschoolse opvang (afk.)
40 Engelse kostschool 42 hoofddeksel 44 extra prijs 45 plan 46 meertje
48 persoonlijk 50 ezelachtig 52 inleidend gedeelte van een muziekstuk
53 vogelverblijf 54 modderige plas 56 zuivelproduct 57 gehoorzaal
58 vulkaan op Sicilië 60 hevig 62 horizon.

PUZZEL
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 februari 2020 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 het volgende nummer
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 septemberpuzzel 2019: De juiste
oplossing is: cassavemeel.
De winnaars zijn: mw. E. LacléSchwartz, Aruba (1e prijs); dhr.
B. Severijn, Mijdrecht (2e prijs),
dhr. W.F. Engelenburg, EttenLeur (3e prijs). Van harte
gefeliciteerd! U ontvangt het
bijbehorende geldbedrag
spoedig op uw bankrekening.
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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
website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

Israël
Nederlandse Ambassade

Canada

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 5211802

Consulate General of the Netherlands

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

War Victims Department (WUV)

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

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

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

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

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

www.netherlandsworldwide.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-wuv@minbuza.nl

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

tel: +61 (0)2 9387 6644, e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

www.netherlandsworldwide.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl
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Joods Historisch Museum, J. Denzel-S.

tel: 071 - 535 68 88
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e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Fotoalbum Sonia Melviez-Hildesheim,

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen
kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe
cliënten worden beoordeeld door de

aanspraak@pur.nl
website: www.svb.nl/wvo
www.pur.nl
Oplage 25.000 exemplaren

Pensioen- en Uitkeringsraad. De Pensioen-

Interviews en tekst

en Uitkeringsraad stelt ook het beleid vast.

Ellen Lock, André Kuijpers,

Fotoalbum Martgriet Cellissen-Huskens,
Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Coverfoto
J.Denzel-S.Kugler
Vormgeving
Irene de Bruijn, Ellen Lock
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Voor slechtzienden is de gesproken
versie van Aanspraak gratis op
CD verkrijgbaar.
English translations of selected articles
in Aanspraak can be found on our
website: www.svb.nl/wvo or www.pur.nl

