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Mag ik u even
aanspreken?
Dit jaar – 2019 – is het 75 jaar geleden dat de
bevrijding van Europa begon. Het ging in fasen:
de landing bij Normandië (D-day op 6 juni 1944),
in het najaar de bevrijding van het zuiden, in mei
1945 de rest van het land en in augustus Nederlands-Indië.
Alle aanleiding om die 75 jaar bevrijding te
gedenken en te vieren. Dat hebben overheden
en de gezamenlijke organisaties die zich bezighouden met de Tweede Wereldoorlog dan ook
besloten. Vieren ja, maar wel met veel aandacht
voor de te leren lessen.
De Tweede Wereldoorlog en het proces van bevrijding waren uniek en aangrijpend voor de hele
wereld. Ze hebben geleid tot de internationale
overtuiging ‘Dat nooit meer’ én tot de oprichting
van de Verenigde Naties in oktober 1945. En toch
woedt er oorlog op veel plaatsen in de wereld,
worden recht en democratie met voeten getreden en zijn er opnieuw veel slachtoffers. Temeer
is het van belang 75 jaar vrijheid aan te grijpen
om aandacht te geven aan het morele erfgoed
van de Tweede Wereldoorlog, zoals het belang
van de rechtsstaat en van democratie als voorwaarde voor vrede. Maar ook het belang van de
eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze van
iedere burger.
Uit onderzoek is gebleken dat de belangstelling
voor de Tweede Wereldoorlog vooral onder de
jongere generaties nog steeds toeneemt, maar
dat de kennis erover afneemt. Onder andere de
kennis over de geschiedenis, de verschillende
vormen van verzet, de diverse achtergronden

van oorlogsgetroffenen, de situatie in en buiten
de kampen én de naoorlogse situatie. De wens
en waarschuwing van de oorlogsgeneratie was
en is ‘Opdat zij niet vergeten’. Immers, zoals de
Spaans-Amerikaanse filosoof George Santayana
zei: ‘Those who do not remember the past are
condemned to repeat it.’
Dat is de opdracht voor de viering van 75 jaar
vrijheid. Velen, zoals herinneringscentra, musea
en onderwijsorganisaties, gaan eraan meedoen.
Het ultieme doel is door informatie en educatie
nieuwe generaties beter te doordringen van de
fundamentele waarden van vrijheid en rechtsstaat. En om hen – en zeker de leiders en politici –
beter toe te rusten om macht- of religie gedreven
conflicten op een vreedzame wijze op te lossen
en antisemitisme en discriminatie te bestrijden.
U en vele anderen hebben de oorlog overleefd.
Bij de publiciteit over 75 jaar vrijheid zullen weer
veel herinneringen boven komen. Hopelijk niet
alleen over de ellende maar ook over de opluchting van de bevrijding. Laat het een troost zijn
dat we deze oorlog – en alle gevolgen van
dien – in heel Europa extra aandacht gaan geven
indachtig de wens van de oorlogsgeneratie:
‘Opdat zij niet vergeten!’

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Hans de Vries in de studiezaal van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Een onderzoeker wil het juiste
bewijs voor de aanvraag vinden
De Pensioen- en Uitkeringsraad neemt afscheid van een bevlogen
Raadslid en NIOD-onderzoeker Hans de Vries
Na 26 jaar trouwe dienst als Raadslid nam historisch onderzoeker en politicoloog Hans de Vries
per 1 januari 2019 afscheid van de Pensioen- en
Uitkeringsraad. Op een zoektocht naar informatie voor zijn scriptie politicologie kwam hij
terecht bij het toenmalige Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie (RIOD) – het huidige NIOD –
en het onderwerp liet hem niet meer los. De Vries
vertelt hoe hij betrokken raakte bij de Pensioenen Uitkeringsraad.
Waar komt uw bevlogenheid als Raadslid vandaan?
‘Het gevoel dat je ‘tweede generatie’ bent, is mij
niet onbekend. Daarom heb ik een gezond wan4 Aanspraak - maart 2019

trouwen tegenover autoriteiten, raadpleeg ik graag
meerdere bronnen en trek ik mij het lot van minderheidsgroepen in de samenleving aan. Als lid van een
minderheid ben je altijd kwetsbaarder in de samenleving als het mis gaat. Mijn vader was Joods en
hij moest onderduiken. Hij kon onderduiken in het
ouderlijk huis van mijn moeder met wie hij al voor de
bezetting een relatie had. Na de bevrijding zijn ze
getrouwd. Een deel van mijn familie is na de oorlog
niet teruggekeerd. Mijn moeder heeft ook andere
Joodse onderduikers geholpen en was daarnaast
betrokken bij de ondergrondse pers, het Parool.
Ze heeft dierbare vrienden uit het verzet verloren.
Mijn ouders waren altijd zeer geïnteresseerd in de

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en die
interesse kreeg ik dus van huis uit mee.’
Hoe kreeg u een functie bij het NIOD?
‘Voor mijn studie politicologie wilde ik een scriptie
schrijven over de overeenkomsten en de verschillen
tussen het Duitse nationaalsocialisme en het Italiaanse
fascisme. Mijn docent verwees mij naar het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie – nu
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies – en daar vond ik precies wat ik zocht.
Dit instituut vond ik zo interessant dat ik informeerde
of ik er zou kunnen werken. Een paar maanden later
mocht ik als junior medewerker onder meer voor
de verzetsman en onderzoeker Hans van der Leeuw
gaan werken, die in die tijd bekend was door zijn
onderzoeken naar Menten en Aantjes.’
Hoe raakte u betrokken bij de Pensioenen Uitkeringsraad?
‘In 1992 ben ik Hans van der Leeuw opgevolgd. Hij
ging toen met pensioen. Hans had me gevraagd bij
de Raadskamer Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) te komen. Er was bij de diverse
Raadskamers altijd behoefte aan wetenschappelijk
onderzoekers van het NIOD ter ondersteuning van
het historisch onderzoek. Zodoende raakte ik betrokken bij het specialistische onderzoek naar de
oorlogservaringen van aanvragers in verschillende
archieven.’
Wat maakt het onderzoek naar oorlogservaringen
van onze cliënten, bijna historisch ‘recherchewerk’,
voor u zo bijzonder interessant?
‘Al lezende in de archiefdossiers van de Raad en het
NIOD gingen de verhalen van verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen voor mij leven en dan hoopte
ik dat ik nog iets voor de aanvrager kon betekenen,
door precies dat bewijsstuk te leveren dat nodig
was voor de toelating tot de wetten voor oorlogsgetroffenen. Een onderzoeker wil graag het juiste
bewijs voor de aanvraag vinden. In mijn beginjaren
vroeg de Raadskamer Wuv geregeld om aanvullende
informatie van de cliënt om tot een goed besluit te
komen. Soms moest ik op huisbezoek om die informatie in te winnen. Nu zijn de rapportages vollediger

en is er meer beleid over de oorlogsgebeurtenissen.
Wat het werk voor de Raad zo bijzonder maakte, is
dat je in de ‘sociale rapporten’, zoals de historische
dossiers bij de Raad worden genoemd, heel precies
kunt lezen wat verzet en vervolging nu concreet
inhouden. Verzet begint vaak klein: je brengt bijvoorbeeld eerst een enkel briefje naar iemand toe of je
verzorgt een adres voor één enkele onderduiker. Dat
kan tot verdere acties leiden. Korte tijd later bevind
je je dan in een netwerk van illegale pers of onderduikhulp. Vervolging betekent permanent leven in
een existentiële angst. Je weet nooit wat de volgende dag je zal brengen.’
Wat is uw specialisme qua historisch onderzoek?
‘Mijn specialisme richtte zich voornamelijk op allen
die door de Duitse bezetter gevangen werden
gehouden in de kampen en gevangenissen. Per
1 januari 2006 werd ik als Raadslid ook betrokken
bij de Wetten buitengewoon pensioen en de Wet
uitkeringen burger-oorlogsgetroffenen. Door mijn
werk bij het NIOD had ik al veel kennis van verzet en
vervolging, maar toen ben ik mij ook gaan verdiepen
in de Indische geschiedenis en de geschiedenis van
de burger-oorlogsgetroffenen.’
Nu zit uw taak erop, hoe kijkt u terug op dit werk?
‘Ik deed heel graag dit historisch onderzoek voor de
Raad en de cliënt. Zoals gezegd, de sociale dossiers
heb ik altijd met bijzonder veel belangstelling gelezen. Als wetenschapper hoop ik dat de vaak unieke
informatie van de aanvragers over de oorlog nooit
verloren zal gaan. Er is veel kennis opgebouwd en
veel vastgelegd in beleid. In sommige vraagstukken
is met de tijd een ander inzicht gekomen en dan
kon dat leiden tot een herbeoordeling. Aanvullende
onderzoeken konden dan leiden tot een herziening
van een eerder besluit. Als ik zie hoe begaan met
de cliënt de collega’s zijn bij de Raad en de SVBafdeling V&O, dan heb ik alle vertrouwen in de toekomst van de dienstverlening. Op dit moment doe
ik onderzoek naar Nederlanders die zich aan ‘de
andere kant van het prikkeldraad’ bevonden, want
helemaal los van die oorlog zal ik nooit komen.’
Interview: Ellen Lock
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Dolf Evers.

Blijf bij gevaar altijd
in het midden!
Dolf Evers overleefde de aanslag
van Pemoeda’s op
Ambarawa 8.
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Na de bevrijding door het Britse leger van het Japanse mannenkamp
‘het 15e Bat’ in Bandoeng, ging Dolf Evers met zijn vader naar het
vrouwenkamp Ambarawa om zijn moeder op te sporen. De vreugde
van de hereniging met haar duurde niet lang, want op dit kamp werd
enkele dagen later een bloedige aanslag gepleegd met geweervuur
en handgranaten door Pemoeda’s, geradicaliseerde Indonesische vrijheidsstrijders. Er vielen negentien doden en zo’n veertig gewonden.
‘De gewelddadige Bersiap-periode in Nederlands-Indië vlak na de
Tweede Wereldoorlog mag niet vergeten worden’, aldus Dolf Evers,
die daarom hier zijn verhaal met u deelt.

Het afscheid van mijn moeder
‘Nog in december 1942 werden in kamp Soemowono
de oudere jongens van hun moeders gescheiden.
Bij mijn vertrek hield mijn moeder in tranen haar
linkerhand voor haar mond en met haar andere hand
zwaaide ze me uit. Dat moment van intens verdriet
vergeet ik nooit meer. In het volgende kamp Djoen
Eng, genoemd naar de vorige eigenaar van dit grote
Chinese huis in Salatiga op Midden-Java, ontmoette
ik tot mijn geluk Henk Schuyl weer. Ik kon hem
geruststellen dat zijn moeder het goed maakte.
Hij ontfermde zich over mij.’
Een kongsi vormen om te overleven
‘Begin 1944 werden Henk en ik met een groot aantal
mannen per trein overgebracht naar een mannenkamp in Bandoeng, het 15e Bat. Het was een afschuwelijke treinreis in overvolle stinkende wagons.

Foto’s: Familiealbum Dolf Evers

Gevangen door de Japanners
‘Op 24 maart 1927 ben ik geboren in Tilburg als
Adolf Andreas Josef Evers in een katholiek gezin.
Ik werd kortweg Dolf genoemd en had twee oudere
broers, Henk (1917) en Bob (1924). Wij verhuisden
naar Nederlands-Indië en mijn vader werd politiecommissaris in Solo. Toen de oorlog in NederlandsIndië begon, was ik 15 jaar. Ik ging naar de hbs en
droomde ervan militair te worden. Mijn oudste broer
Henk zat al bij de Marine in Soerabaja. Spoedig na
de capitulatie in maart 1942 werden wij evenals vele
andere Europese gezinnen naar opvangkampen
gebracht. Ongeveer 1.300 mannen, vrouwen en
kinderen waren door de massale plunderingen na
de intocht van de Japanse troepen dakloos geworden. Wij werden als gezin naar het Gouverneurshuis
in Solo gebracht, een opvangkamp waar je in en
uit kon lopen. Mijn vader en Bob werden naar de
gevangenis in Ngawi gebracht en opgesloten.
Op 27 december 1942 werden mijn moeder en ik
naar het vrouwenkamp Soemowono bij Ambarawa
op transport gesteld, waar ik voor het eerst corvee
moest doen samen met een leeftijdgenoot, Henk
Schuyl. We hadden meteen een goede klik en
bleven tot het einde van de oorlog bij elkaar.’

Mijn moeder en vader in zijn politie-uniform, Sumatra 1919.

Het 15e Bat was een oude KNIL-kazerne met grote
opslagplaatsen. Dit terrein diende nu als Japans
kamp voor 9.000 krijgsgevangenen. Wij werden
ondergebracht in Blok N, waar je een slaapplaats
had op de grond van maar 60 centimeter breed.
De jonge jongens vormden al snel een kongsi, een
verbond, omdat je werd lastiggevallen door ouderen, die je voedsel afpakten of je wilden betasten.
Zo werden wij snel volwassen en moesten we flink
van ons afbijten. Alleen redde je dit niet, omdat
je door de honger of ziekte te verzwakt was. Henk
Schuyl en nog twee anderen bleven altijd bij me en
wij probeerden zoveel mogelijk eten voor elkaar te
vergaren. Henk en ik regelden corveeklussen bij de
Japanse kampkeuken, zo konden we nog wat extra
voedsel uit de vuilnisbak halen. Achteraf denk je ook
terug aan je eigen ongepaste gedrag. Vanwege de
honger sloot je ook wel eens een keer extra aan in
7

In het midden op de grond Dolf Evers in kleermakerszit, moeder, Bob, vader bij de politiekazerne, Balapoelang 1934.

Foto’s: Familiealbum Dolf Evers

Vader, Dolf, Henk, Bob, moeder, 1930.

Vader, Dolf, Bob, moeder, Henk. Op de kade in Suez 1934.
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Dolf Evers na zijn eerste communie, 1934.

de rij om stiekem nog een tweede portie te bemachtigen. Ik denk nog vaak aan een oudere man van vijftig die wij altijd te slim af waren bij het verdelen van
het brood. We gaven hem altijd het kleinste stukje.
Nu schaam je je diep daarvoor, maar toen was overleven het enige wat telde. Vanwege de honger wilde
ik een corveedienst in ruil voor extra eten. Ik werd
ingedeeld als ‘wasbaas’ om de was van de ziekenbarak te verzorgen, maar ik liep al snel ook dysenterie
met flink hoge koorts op. Een priester wilde me al de
laatste sacramenten geven, want hij dacht dat ik zou
sterven. Hoewel ik doodziek op bed lag, weigerde
ik de laatste sacramenten te ontvangen. Ik wilde
blijven leven!’
Betrapt en gestraft
‘Dagelijks ondergingen wij de akeligste pesterijen
van de Koreaanse en Japanse kampbewakers. Zo
bonden ze een hond aan een touw, zwiepten hem
rond en sloegen hem dood tegen een boom. De
afgeranselde gevangenen werden in een klein houten hok met golfplaten dak gestopt, dat enorm heet
werd in de brandende zon. Als je één keer niet boog
voor een bewaker dan kon je daar al belanden. Je
hoorde en zag de lijfstraffen elke dag als je terugkwam van het corvee buiten het kamp.
In augustus 1944 raakte ik verwikkeld in een incident
met een ernstige Japanse afstraffing hiervoor. Op
een dag moesten wij ‘aarde verplaatsen’ buiten het
kamp. Ze brachten ons erheen in vijf legertrucks met
vijf gevangenen per cabine. Wij werden gedwongen
met pikhouwelen kuilen zand af te graven voor het
ophopen van tankwallen. Zo laadden en losten wij
onze lading een aantal malen en ontdekten een
aantal Indische dames langs de weg met eten. De
Javaanse bewaker, Ragimin, een vriendelijke Heihosoldaat, zat bij ons in de cabine en liet de vrachtwagenchauffeur langzaam rijden, zodat wij dit eten van
de Indische dames konden aannemen. Maar dit was
volgens de Jap streng verboden. Even later werden
we mét dat etenswaar bij ons, door een Japanse
soldaat aangehouden. Hij stond wijdbeens met de
handen in de zij voor onze legertruck en schreeuwde
dat wij hiervoor gestraft zouden worden. Wij moesten het eten afstaan. Hij nam onze bewaker Ragimin
mee en ranselde hem af met zijn houten samoerai
zwaard. Ragimin kwam pas na twintig minuten met
een bebloed gezicht bij ons terug. Bij terugkeer in

het kamp straften ze eerst de andere vijftig gevangenen voor ons vergrijp. Zij moesten in een lange rij
tegenover elkaar gaan staan om de ander te slaan.
Als je dit niet hard genoeg deed, dan sloegen de
bewakers je alsnog ‘omdat je geen respect toonde
voor de Japanse keizer.’
Even later kregen wij zelf de straf voor het illegaal
stelen van voedsel. Een Japanse soldaat sloeg ons
vijven met een stok op de rug, een andere Jap gaf je
met zijn koppelriem net zoveel slagen als je leeftijd
eveneens op je rug. Hier probeerde ik in het midden
te gaan staan, want dan ben je minder kwetsbaar als
er geslagen wordt door de vijand. Daarna dwongen
ze ons met een bamboestok in onze knieholte te
hurken en ze lieten ons heel lang in deze pijnlijke
positie stilzitten. Ik kon nauwelijks opstaan en viel
op een medegevangene. Toen ik opstond sloeg
een Koreaanse bewaker me tegen de grond. Zo
kreeg ik weer straf, omdat ik was gevallen. Hij mepte
mij zo hard op mijn gezicht dat mijn neusbeen brak.
Vandaag de dag staat mijn neus nog een beetje
scheef daardoor.’
Het weerzien
‘Op een middag zaten we na ons corvee buiten op
de grond toen we door de tweede ingangspoort van
het 15e Bat een grote groep krijgsgevangenen het
kamp zagen binnenlopen. Henk zei: ‘Daar gaat weer
zo’n stelletje krijgsgevangenen!”, dus ik keek op. Ineens zag ik tussen die broodmagere gedaantes mijn
vaders gezicht. Ik riep nog: “Verdraaid, dat is mijn
vader toch niet?” Achteraan liep mijn broer Bob. Ze
waren zo vermagerd, dat ik ze nauwelijks herkende.
Zo ontmoette ik vier maanden voor de capitulatie
mijn vader en broer weer. Mijn vader viel mij huilend
in de armen. We waren heel blij met dit weerzien,
maar vroegen ons direct af of mijn moeder en broer
Henk nog in leven waren. De hereniging gaf ons
weer enige hoop. In de tweede week van augustus
1945 begonnen de Japanse bewakers zich wat
vreemd te gedragen. De Japanners lieten zich minder vaak zien in het kamp, dus er was duidelijk iets
gaande. Op 14 augustus werden alle werkzaamheden buiten het kamp stopgezet. We kregen in plaats
van een kop gekookte rijst een dubbele portie, zonder uitleg. Onze Hollandse kampleider adviseerde
ons rustig te blijven, maar de bevrijding was een feit.
Dankzij de beide atoombommen had Japan moeten
9

Dolf Evers, Bandoeng 1947.

Dolf Evers met zijn moeder.

capituleren. Voor ons was dat een zegen. Opeens
werden de Japanners onze beschermers in het kamp
en werkten mee met de Britse bevrijders om ons te
beschermen tegen de gewelddadige Indonesische
vrijheidsstrijders. Wij moesten in het kamp blijven
om niet te worden afgemaakt.’

De aanslag op Ambarawa 8
‘Op 21 november 1945 werd het opvangkamp
Ambarawa 8 aangevallen door vrijheidsstrijders. Zij
vielen via de achterzijde het kamp binnen en dreven de vrouwen en kinderen bijeen op het centrale
grasveld op de binnenplaats. Onder bedreiging van
een pistool werd ik ook gedwongen een stenen trap
op te gaan en me naar het hoger gelegen centrale
grasveld te begeven. Er was veel geschreeuw van
angst. In al die paniek herinnerde ik me wat ik in het
15e Bat had geleerd: “Blijf als er gevaar dreigt altijd
in het midden van de groep, dan krijg je de minste
klappen.” Plotseling gooiden ze handgranaten te
midden van onze groep en begonnen te schieten.
Ik zag nog net mijn moeder verdwijnen achter een
muur. Om mij heen zag ik mensen sneuvelen en dat
een mevrouw vlak naast mij werd neergeschoten met
haar vierjarige dochtertje in haar armen. Nadat de
moeder dood neerviel, griste ik het dochtertje uit
haar handen en rende met het huilende kind onder
mijn arm achter een muur in de toiletten om ons te
verschuilen voor de kogels. Helaas bleek het meisje
toch door een kogel in haar buik te zijn getroffen en
overleed in mijn armen. Een toevallig passerende
Britse patrouille maakte een einde aan de aanslag.

Bersiap
‘Via het Rode Kruis hoorden we dat mijn moeder in
Ambarawa 8 verbleef, omdat zij daar in het vrouwenkamp gevangen had gezeten. Ook zij moesten nog
in het kamp blijven voor hun bescherming tegen de
vrijheidsstrijders. Eind oktober 1945 zijn vader en ik
met de trein naar Midden-Java gereisd naar Ambarawa 8 om mijn moeder op te sporen. Vlak voor
de plaats Purwokerto werd de trein aangehouden
door een groep vrijheidsstrijders met kapmessen.
Ze hadden een rode band om hun hoofd gebonden en kwamen de trein in om ons te vragen of wij
wapens bij ons hadden. De sfeer was gespannen en
de Indonesische vrouwen in de trein vroegen hen
in hun taal om ons met rust te laten. Tot onze grote
opluchting deden ze dat. In Ambarawa 8 vonden we
mijn moeder en er waren tranen van vreugde. Mijn
vader mocht haar natuurlijk als eerste omhelzen. Het
weerzien met haar was van een intense vreugde.
Jammer genoeg moest mijn vader al een week later
voor zijn politiewerk met de trein naar Bandoeng.
Op vaders aandringen bleef ik bij moeder achter om
haar te beschermen.’
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Mijn moeder en ik hadden het overleefd. Er waren
negentien doden en zo’n veertig gewonden. Een
dag later groeven we een kuil voor het massagraf.
Vanuit de kerktoren werden wij nog regelmatig door

Indonesische sluipschutters beschoten, waardoor we
pas na drie dagen met Britse beveiliging de slachtoffers konden begraven. Het was een zeer groot
drama om samen de vrouwen en kinderen te begraven. De dominee, die de begrafenis leidde, was zijn
vierjarige dochtertje bij dit drama verloren.
Een dag na de begrafenis werd het opvangkamp
Ambarawa 8 ontruimd door de Britse Gurkha’s. Wij
werden voor circa twee maanden naar het opvangkamp Lampersari gebracht. Gelukkig kon ik met mijn
moeder met een Amerikaans schip mee naar Batavia.
Van daaruit zijn mijn moeder en ik met een Dakota
naar het vliegveld Andir gevlogen in Bandoeng,
waar ik ordonnans werd bij de Nederlands-Indische
Militaire Inlichtingendienst (NEFIS). Zo kon ik weer
even bij mijn ouders wonen die daar inmiddels een
woning hadden gekregen. Het was een wonder dat
we het alle vijf hadden overleefd.
In augustus 1947 repatrieerde ons gehele gezin naar
Nederland, waar ik toegelaten werd tot de verkorte
hbs in Den Haag. Daarna wilde ik uit wraak graag
vechten bij het KNIL in Nederlands-Indië, maar ik
was te fanatiek volgens de opleiders en mocht niet
mee met de politionele acties. Vervolgens ben ik
bij het Korps Mariniers gegaan en werkte met veel
toewijding bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst tot
mijn pensioen.’

Geen letter op papier
‘De aanslag op Ambarawa 8 tijdens de Bersiap komt
nog vaak bij mij naar boven. De lafhartige aanval op
dit vrouwenkamp is mij en mijn moeder helaas niet
bespaard gebleven. Dankzij mijn eigen devies heb ik
het overleefd: ‘Blijf bij gevaar altijd in het midden van
een groep.’ Ik verbaas me er altijd over hoezeer je
van jezelf en de beschaving vervreemd raakt in oorlogstijd. Je denkt dan alleen aan eten en overleven.
In Nederland in 1947 wilde mijn vader nooit over
de oorlog praten. Met mijn moeder sprak ik er ook
nauwelijks over, want over gevoelens praten deed je
toen eigenlijk niet.
Twintig jaar geleden vroeg mijn dochter Angela mij
om er iets over te schrijven, maar over de aanslag op
Ambarawa 8 kreeg ik lange tijd geen letter op papier.
Inmiddels is me dat wel gelukt. Kort daarna ben ik
met mijn vrouw Els naar Indonesië gegaan in een
groepsreis met meerdere oorlogsgetroffenen. Het
deed me goed om samen met de groep de plekken
weer te zien die mij zo herinneren aan mijn jeugd en
aan de oorlog. Omdat veel groepsgenoten verhalen
vertelden, kon ik er daarna ook iets makkelijker over
praten. Nu ben ik heel blij dat ik het kan delen met
u zodat dit verhaal over de aanslag op onschuldige
vrouwen en kinderen niet verloren zal gaan.’
Interview: Ellen Lock

Foto: Ellen Lock

Els en Dolf Evers.
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De oorlog zit binnen in je
Frieda MencoBrommet vertelt
over de oorlog
en de bevrijding
in Auschwitz.
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‘Het is bijna niet uit te leggen aan wie het niet heeft meegemaakt,’ vertelt ze. ‘Je wordt dagelijks herinnerd aan de oorlog, want de oorlog zit
binnen in je. Je draagt al die mensen die zijn vermoord in gedachten
met je mee. Allerlei beelden krijg je niet meer uit je hoofd.’ Toch wil zij
haar oorlogsverhaal doorgeven om anderen te inspireren zich in te zetten voor positieve zaken in de wereld, zoals vrijheid voor iedereen en
de liefde voor kunst.
Mijn vader bracht kleur in mijn leven
‘Iedere dag dank ik mijn vader Joël Brommet, dat hij mij in de laatste
jaren die we samen waren vorm en kleur heeft leren zien. Hij was
artistiek en bracht letterlijk kleur in mijn leven. Mijn vader was etaleur,
in het begin bij de Bijenkorf en later uitsluitend in etalages met stoffen.

Mijn ouders Rebecca Brommet-Ritmeester en Joël Brommet.

Hij ontmoette mijn moeder, Rebecca Ritmeester,
in Amsterdam en ze gingen bij haar ouders wonen.
Hier ben ik geboren op 11 augustus 1925. Mijn ouders
waren van Joodse afkomst, maar niet religieus.
Als jong meisje wilde ik graag Frans studeren, want
ik kreeg Franse les in de vijfde klas van de lagere
school en daardoor werd mijn liefde hiervoor gewekt. Mijn vader gaf schriftelijke cursussen in zijn vak
en liet mij meekijken naar het werk van zijn cursisten.
Mijn vader hoopte dat ik zou gaan studeren. Hij
had al een studieverzekering afgesloten voor als het
zover zou komen. Om de hoek van ons huis aan de
Zuider Amstellaan 74-I, de huidige Rooseveltlaan,
was een driejarige handelsschool waar ik eerst
naartoe ben gegaan.’
Ineens werd je anders bekeken
‘Op die stralende vrijdagmorgen, 10 mei 1940, werd
ik vroeg wakker en tot mijn verbazing zag ik mijn
ouders niet in huis. Vanaf het balkon zag ik op straat
groepen mensen druk met elkaar praten onder wie
mijn ouders. Zo ontdekte ik op mijn veertiende dat
het oorlog was en dat Duitsland Nederland was
binnengevallen. Daardoor werd ik op 10 mei Joods,

want eerder was ik er niet mee bezig. Ineens werd
je anders bekeken als je uit Joodse ouders was geboren, terwijl je jezelf helemaal niet anders voelde.
Mijn vader had een slecht voorgevoel over de Duitse
inval. Hij wilde per se via IJmuiden naar Engeland
vluchten. Mijn ouders begonnen al met koffers
pakken, want we zouden de volgende ochtend gaan.
Zijn moeder kwam die dag bij ons op bezoek.
Oma Brommet zat in een leunstoel voor het raam
en vroeg mijn vader op het moment dat de taxi voor
de deur stond: “En wij dan?” Daarop besloot mijn
vader om niet weg te gaan.
In september 1940 ging ik naar de vierde klas van
de Openbare Handelsschool. Begin juli 1942 kreeg
ik een oproep dat ik mij moest melden voor de
medische keuring bij de Zentralstelle für jüdische
Auswanderung, het Duitse meldpunt in Amsterdam
voor Joodse ‘emigratie’. Mijn vader kwam met
schuurpapier thuis en zei tegen mij in de badkamer:
“Je moet je huid hiermee schuren, dan denken ze
dat je roodvonk hebt!” Mijn vader ging voor mij naar
de Zentralstelle en vertelde dat ik roodvonk had en
dat ze dit mochten controleren. Ik kreeg voorlopig
uitstel, want de Duitsers waren doodsbang voor
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Frieda Brommet, circa 10 jaar.

besmettelijke ziekten. Op de terugweg werd mijn
vader opgepakt bij een razzia, maar hij wist te ontsnappen. Hij had een witte regenjas aan en wierp die
snel van zich af. Vervolgens rende hij zigzaggend van
de bewakers weg die op hem schoten. Hij vluchtte
naar het huis van zijn ouders. Omdat mijn vader die
nacht niet was thuisgekomen, zaten mijn moeder
en ik in angst. Iemand kwam aan de deur vertellen
dat mijn vader was gepakt. Zodra mijn moeder dit
hoorde werd ze hysterisch en begon te huilen en
te gillen. Instinctief gaf ik ondanks mijn jonge leeftijd mijn moeder een klap in haar gezicht waardoor
ze rustig werd. Even later belde er een jongen aan
die door vader was gestuurd om te vertellen dat hij
het goed maakte en bij zijn ouders bleef tot hij kon
terugkeren.’
Een slecht onderduikadres
‘Er kwamen steeds meer anti-Joodse maatregelen.
Joodse leerlingen mochten niet meer naar openbare
scholen, dus vanaf 1 september 1941 moest ik naar
het Joods Lyceum. Halverwege 1942 moesten wij
onderduiken vanwege de grote razzia’s. Mijn vader
14 Aanspraak - maart 2019

kreeg van zijn zwager Louis een onderduikadres in
Warmond, maar Joden mochten niet meer reizen met
het openbaar vervoer. Gelukkig had vader gespaard
en kocht een boot om naar Warmond te varen.
In de vroege morgen van 16 juli 1942 vertrokken wij
met meerdere lagen kleding aan en de Jodensterren
losjes op onze jassen genaaid. Bij de boot onder de
Berlagebrug trokken we de sterren van onze jassen.
Twee kennissen hielpen ons in de kajuit en zouden
ons naar Warmond varen. Op het moment van vertrek hoorden we op de kade twee Duitsers zeggen:
“Wat een mooie boot, mogen we even komen
kijken?” Onze stuurman reageerde heel goed: “We
hebben nu een beetje haast, kom om vijf uur terug,
dan kunnen we samen ‘einen Schnapps trinken’ en
dan kunt u de boot bekijken.” Tot onze grote opluchting kwamen wij hiermee weg en voeren snel
naar Warmond, waar we één kamer kregen boven
een fietsenwinkel. Helaas hadden wij het zeer slecht
getroffen met dit onderduikadres. In plaats van extra
voedsel voor ons, kochten zij alcohol voor zichzelf en
wij mochten nooit naar buiten. Mijn vader kon geen
kant op en moest deze mensen steeds veel te veel
betalen. Hij hield het niet langer uit en wilde met
ons naar Zwitserland vluchten.’
Eén grote leugen
‘Eind juni 1944 zouden wij via een contactpersoon,
Gerritse genaamd, met ons gezin naar Zwitserland
vluchten. Tot tweemaal toe betaalde hij deze Gerritse grote sommen geld voor onze reis. Uiteindelijk
bleek het één grote leugen te zijn en kwam niemand ons ophalen op de afgesproken vertrektijd.
Gerritse bleek achteraf een valse naam van iemand
die samen met zijn vrouw tientallen Joden aan de
Duitsers heeft uitgeleverd. Zo verraadde zijn vrouw
ons, waarop wij gevangen werden genomen en verhoord door de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat
in Amsterdam. Daarna zijn we opgesloten in het Huis
van Bewaring aan de Weteringschans. In een grote
cel met veertig vrouwen vroeg een leeftijdgenootje:
‘Is er iemand die met mij een gedicht wil maken om
naar de mannen te smokkelen?’ Ik reageerde positief. Zij heette Ronnie van Cleef, we hadden meteen

Samen met mijn moeder.

Met Harry en Joël Menco bij de Mark Rothkotentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum.

een klik en bleven zoveel mogelijk bij elkaar. We
zijn per gewone NS-trein onder Duitse bewaking
naar kamp Westerbork gebracht. Toen Salo Muller
na een jarenlange strijd onlangs de toezegging
kreeg van de Nederlandse Spoorwegen dat ze
individuele schadevergoedingen zouden betalen
voor het transport van Joden tijdens de Tweede
Wereldoorlog, heb ik meteen de telefoon gepakt
om hem daarmee te feliciteren en hem gezegd
hoe geweldig ik het vond.
In Westerbork aangekomen, kregen we een blauwe
overall en klompen aan. Wij moesten direct naar de
strafbarak, omdat wij onderduikers waren geweest.
Uit protest zei ik voor de neus van de Hollandse
kampbewakers het gedicht ‘Holland’ van de dichter
E.J. Potgieter op, waarvan de laatste zin is:
“Land eens het vrijst’ en gezegendst’ der aard’.”
Wij kregen er betere voeding dan op ons onderduikadres en wij mochten in de buitenlucht op het kampterrein lopen. Daarom voelde het voor mij als de beste
tijd in mijn gevangenschap. Als werk moesten we
batterijen uit elkaar halen waarvan je roetzwart werd.’
Op transport
‘Op 3 september 1944 moesten wij met het laatste
transport naar Auschwitz. Ik zat in dezelfde wagon
als mijn ouders, maar tussen ons lag in het midden

alle bagage. In de hoek stond een ton waar je je
behoefte op moest doen. Er was een man hevig
verliefd op mij en die heeft drie dagen en nachten
zijn armen om mij heen geslagen. Hij heeft absoluut geen misbruik van de situatie gemaakt. Na drie
dagen kwamen we aan in Auschwitz. Mijn vader en
moeder gaven elkaar nog een vluchtige kus. Dat was
het laatste moment dat ze elkaar zagen. Ik herinner
me vooral het geschreeuw. Mannen liepen langs de
trein en vroegen of we onze juwelen aan hen wilden
afstaan, want we hadden er toch niets meer aan.
We werden meteen ingedeeld in twee rijen vrouwen
en kinderen en de mannen in twee andere rijen, op
weg naar de kamppoort. Je moest je koffer afstaan
en alles wat je bezat. We kregen een nummer op
onze arm getatoeëerd. We moesten onze kleren
uittrekken terwijl de mannelijke bewakers om ons
heen liepen. Daarna gingen we onder de douche.
Met mijn moeder en Ronnie deelde ik een plank
met wat stro in een vrouwenbarak.’
Stenen sjouwen
‘Mijn vriendin Ronnie schreef na de oorlog een
prachtig gedicht voor mij over onze dwangarbeid
in Auschwitz, dat helder weergeeft wat we daar
moesten doen:
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Zo hebben wij mijn vader toch een klein monument
kunnen geven.

De Struikelsteen voor mijn vader Joël Brommet.

KZ,
‘Wij hielden onze handpalmen naar boven open en
onze vingers gestrengeld in elkaar, daarin legden
wij om beurten stenen, zware stenen op elkaar.
Tot aan de randen van onze borsten en soms met
onze kin erop liepen wij in rijen zwijgend langs een
weg van keien tot wij bij een berg van stenen onze
stenen moesten werpen.
Daar stonden wij verbijsterd en verward de armen
los en pijnlijk langs het lijf. Een kapo riep: “Zurück
mit deinen Steinen.”
Weer gingen onze handpalmen naar boven open en
onze vingers gestrengeld in elkaar, daarin legden
wij om beurten stenen, zware stenen op elkaar.’
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Ons werk was zeer zwaar; stenen sjouwen op die
open Poolse vlakte in de koudste winter van de vorige
eeuw. Na een vluchtpoging van een paar gevangenen
moesten wij achterblijvers boeten. In die ijskoude
wind zaten we op onze hurken en hielden stenen
boven ons hoofd. Als je omviel zette een Poolse bewaakster je weer rechtop. Al gauw werden Ronnie en
ik met roodvonk opgenomen in de ziekenbarak. Hier
zagen wij de zusjes Anne en Margot Frank die schurft
hadden. Onze moeders, Edith Frank en Rebecca
Brommet, bleven contact met ons houden door een
gaatje dat ze groeven onder de houten barakwand.
Ik was zo verzwakt dat ik niet meer kon lopen van de
pijn in mijn rug, zodat Ronnie de berichtjes van mijn
moeder bij het gat opving en aan mij doorgaf.’
Heldinnen
‘Van de kou kreeg ik pleuritis, een longvliesontsteking. Mijn moeder probeerde van alles te bedenken
om bij mij te blijven. Ze deed alsof ze ischias –
ernstige rugpijn – had, zodat ze ook soms even naar
de ziekenbarak mocht om bij mij te zijn. Anne en
Margot Frank moesten op transport naar BergenBelsen, waar ze beiden vlak voor de bevrijding zijn

Bevrijd door de Russen
‘Op 21 januari 1945 was het merendeel van de Duitse
kampbewakers ineens verdwenen. Op 27 januari
reden de Russische tanks met soldaten het kamp
binnen. Ik balanceerde op het randje van leven en
dood. Ik was 19 jaar en woog nog maar 35 kilo.
Vanwege ernstig rugletsel kon ik niet meer lopen
dus bleven mijn moeder en ik in de barak. Ik was
eigenlijk te ziek om verplaatst te worden, maar toch
brachten ze mij vier kilometer verderop naar het
mannenkamp. Daar was een dokter, David Grossman, die mij de juiste glucose en insuline injecties
gaf en zo mijn leven redde. Tenslotte zijn we door
de geallieerden overgebracht naar Pilsen in Tsjechoslowakije, waarvandaan mijn moeder en ik met een
vrachtvliegtuig naar Brussel zijn meegevlogen.
Enige dagen later reden we per trein naar Nederland
waar we naar een opvang in Tilburg zijn gebracht,
waar moeders zuster woonde die ons kwam halen en
mij ontzettend heeft verwend. Mijn moeder zou in
Amsterdam een woning voor ons gaan zoeken. In Tilburg vernam ik twee maanden later dat mijn moeder
in het Portugees Israëlitisch Ziekenhuis was opgenomen, waar een opvangcentrum voor gerepatrieerde
kampgevangenen was ingericht. Zij hoorde daar dat
mijn vader vermoedelijk op een dodenmars uit Auschwitz was gestorven in januari 1945. Mijn moeder
en ik bleven nog lang hopen op zijn terugkeer.’

dan hij op zijn kamer – doordat zijn hospita mij
binnenliet – en ik zag op zijn tafel een brief liggen
voor ‘Mein lieber Hermankind’, ondertekend ‘Dein
David Grossman’. Herman en ik waren zo blij dat we
beiden deze Tsjechische arts uit Auschwitz kenden.
Toen we hem samen wilden opzoeken, was hij helaas
net aan een hartkwaal overleden. Wij trouwden op
9 januari 1951 voor de wet en op 28 januari in de
sjoel. Met mijn man kon ik helaas nooit over de
oorlog praten. Mijn moeder en ik spraken er wel
over, maar meer in de vorm van bittere grapjes.
We kregen twee zonen, in 1954 Harry en in 1956
Joël, die naar mijn vader werd vernoemd. De laatste
tijd zijn mijn zonen wel meer geïnteresseerd in de
oorlog, maar ik wil hen ook niet onnodig belasten
met mijn verleden. In mijn werk als radiojournaliste
en als voorzitster van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam wilde ik mensen inspireren om
het goede te doen en er een betere wereld van te
maken. Wat mij het meest verdriet doet, is dat mijn
moeder en ik nooit afscheid van mijn vader hebben
kunnen nemen. In november 2017 heb ik samen met
mijn zonen een struikelsteen voor mijn vader laten
plaatsen op de stoep van Rooseveltlaan 74 in Amsterdam. Mijn zoon Joël benadrukte daarbij dat het
ons allen nog altijd verdriet doet niet te weten waar
zijn grootvader, mijn vader, is overleden. De Duitse
kunstenaar Gunter Demnig, de maker van de Stolperstein, sloeg de herdenkingssteen eigenhandig de
grond in. Zo hebben wij mijn vader, Joël Brommet,
toch een klein monument kunnen geven.’
Interview: Ellen Lock

Foto: Ellen Lock

gestorven. Hun moeder Edith Frank stierf drie
weken voor de bevrijding door de Russen in Auschwitz. In november 1944 dacht ik dat mijn moeder ook
al weg was en voelde ik me zeer alleen. Een aantal
Franse meisjes in mijn ziekenbarak ontfermde zich
over mij en zij wilden me zelfs adopteren en meenemen naar Frankrijk na de bevrijding. Ware heldinnen!
En een tweede wonder was dat een Belgische vrouw
mij slokjes water gaf en kleine stukjes brood in mijn
mond stopte toen ik tyfus had. Wat bijzonder dat
iemand zoiets doet voor een ander! Tweemaal had
ik dus geluk doordat ik me in het Frans kon redden.
Na negen dagen kwam mijn moeder gelukkig weer
terug. We kregen Durchfall, ernstige diarree, waaraan
heel veel mensen zijn gestorven.’

Een struikelsteen voor mijn vader
‘In 1948 ging ik voor het eerst naar mijn latere man,
Herman Menco, in Rotterdam. Ik kwam iets eerder
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Ten toon
De Jodenvervolging in foto’s.
Nederland 1940-1945

&

te doen

De vervolging van de Joden in Nederland tijdens
de Duitse bezetting is uitvoerig in beeld gebracht.
Zowel professionele fotografen als amateurs maakten
aangrijpende foto’s van deze periode. Veel foto’s zijn
bewaard gebleven. Daarin onderscheidt Nederland
zich van andere door nazi-Duitsland bezette landen.
De beelden laten op indringende en confronterende
wijze de gevolgen van de anti-Joodse maatregelen
tussen 1940 en 1945 zien. Ze getuigen van het
genadeloze optreden van de Duitse bezetter, de
medewerking van Nederlanders aan de deportaties,
maar ook van de hulp aan onderduikers en van het
alledaagse Joodse leven tijdens de bezetting. Daarnaast is er aandacht voor de naoorlogse opvang van
de weinige overlevenden uit de kampen en degenen
die terugkeerden uit de onderduik. Veel informatie
is te vinden op www.jodenvervolginginfotos.nl
Van de samenstellers van de tentoonstelling, René
Kok en Erik Somers, is het boek ‘De Jodenvervolging
in foto’s. Nederland 1940-1945’ verschenen, een
uitgave van WBOOKS in Zwolle.

t/m 6 oktober 2019
Nationaal Holocaust Museum, Amsterdam
‘De Jodenvervolging in foto’s. Nederland 19401945’ is de eerste grote tentoonstelling waarin
de visuele geschiedenis van de Jodenvervolging
in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog
wordt getoond. Deze tentoonstelling is door
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en
Genocidestudies samengesteld.

Foto: C.P.R. Holtzapffel, NIOD, 1941

Bron: Collectie Joods Historisch Museum

Nationaal Holocaust Museum
Plantage Middenlaan 27, 1018 DB Amsterdam
Tel: 020-5310310, website: www.jck.nl
Open: dagelijks 11.00 - 17.00 uur.

Ralph Polak en Miep Krant op de Dam in Amsterdam,

Twee meisjes drijven de spot met een anti-Joodse bepa-

op hun verlovingsdag, januari 1943.

ling van de gemeente Doorn, 1941.
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Betty Bausch, Joke Folmer, Selma van de Perre en Liesbeth Zegveld.

Expositie ‘Palet van verzet,
moedige vrouwen toen en nu.’
t/m 17 maart 2019
Nationaal Monument Kamp Vught
Je stem laten horen. Een vraag stellen. Nee zeggen. Protesteren. Met gevaar voor eigen leven
anderen helpen. Onderdrukking bevechten.
Documenten vervalsen. – De vrouwen van toen in
de expositie ‘Palet van verzet, moedige vrouwen
toen en nu’ deden dit soort dingen in de Tweede
Wereldoorlog. Zij verschillen wellicht in hun overtuigingen en daden met de vrouwen van nu, maar
hebben ook overeenkomsten in hun strijd voor een
betere samenleving. Wat kunnen we van hen leren?
Tot en met 17 maart 2019 is de expositie te zien in
Nationaal Monument Kamp Vught.
De expositie is ontwikkeld door Stichting Aletta in het
kader van 2018, Jaar van Verzet. In de expositie worden veertien vrouwen geportretteerd. Vier van hen
zijn nog levende verzetsvrouwen uit de Tweede
Wereldoorlog. Selma van de Perre was betrokken bij
het verzet in de Westerweelgroep en Joke Folmer
smokkelde meer dan 300 mensen – onder wie 120
geallieerde piloten – over de grens. Beiden waren gevangen in Kamp Vught. Mia Lelivelt verborg samen met
haar vader piloten en ontvluchte krijgsgevangenen.

Betty Bausch was met haar echtgenoot actief in
een knokploeg. Freddie Oversteegen zat in het
gewapend verzet, samen met haar zus Truus Menger
en Hannie Schaft.
Opstaan tegen onrecht
Daarnaast worden in de expositie negen moedige
vrouwen van ná de Tweede Wereldoorlog geportretteerd, onder wie Hedy d’Ancona (feministisch
politicus), Shirin Musa (oprichter Femmes for Freedom), Iris Kensmil (kunstenares), Liesbeth Zegveld
(advocaat) en Marielle van Uitert (oorlogsfotograaf).
Vrouwen die opstaan tegen onrecht, opkomen voor
zichzelf en anderen en strijden voor mensenrechten.
Het bijbehorende boek ‘Palet van Verzet, moedige
vrouwen toen en nu’ (Uitgeverij Boom) van Simone
Jacobs is in de museumwinkel en boekhandel
te koop.
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
Tel: 073-6566764, website: www.nmkampvught.nl
Reizende tentoonstelling
De expositie ‘Palet van verzet, moedige vrouwen
toen en nu’ is vanaf 28 maart t/m 14 mei 2019 te zien
in de Centrale Bibliotheek (in de centrale hal), Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam. De toegang is gratis.
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Diederik van Vleuten, Femke Halsema en Rosanne Hertzberger.

Diederik van Vleuten, Femke Halsema en
Rosanne Hertzberger spreken op 4 en 5 mei
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de sprekers
bekend gemaakt voor de Nationale Herdenking op
4 mei en de Nationale Viering van de Bevrijding
op 5 mei 2019. Theatermaker en schrijver Diederik
van Vleuten houdt op 4 mei de voordracht in De
Nieuwe Kerk. Aansluitend spreekt burgemeester
Femke Halsema van Amsterdam tijdens de Nationale
Herdenking op de Dam.
De Nationale Viering van de Bevrijding begint dit jaar
in de provincie Flevoland met de 5 mei-lezing van
schrijver en wetenschapper Rosanne Hertzberger in
theater KAF in Almere. De provincie Flevoland organiseert in aanloop naar de 5 mei-lezing tal van activiteiten in samenwerking met het Bevrijdingsfestival
Flevoland en de gemeente Almere.
De lezingen van Diederik van Vleuten en Rosanne
Hertzberger verschijnen in een gemeenschappelijke
publicatie die vanaf 6 april 2019 in de boekhandel
verkrijgbaar is.
Diederik van Vleuten
Diederik van Vleuten maakte vier solovoorstellingen
waarin hij zijn familiegeschiedenis tegen het licht
hield van de grote geschiedenis. Tijdens de herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op
15 augustus 2013 hield Diederik een voordracht
over zijn oudoom Jan en diens memoires over zijn
leven en Indië waar hij was geboren en de meest
ingrijpende jaren van zijn leven had doorgebracht.
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‘Ik gedenk hem vandaag in liefdevolle herinnering.
En in grote bewondering. Omdat hij in de winter van
zijn leven besloot om niet te zwijgen maar te getuigen van de wereld zoals hij die gezien en ervaren
had. Dat deed hij zonder pretenties. ‘Het is niet
omdat ik mijzelf zo belangrijk vind dat ik dit geschreven heb maar ik vind wel dat ik in een belangrijke
tijd heb geleefd. De grote veranderingen die zich in
de wereld voltrokken tijdens mijn leven zijn als een
waterval over mij en mijn generatie heen gekomen.’
Aan het slot schrijft hij: ‘Het zijn geen diepzinnige
gedachten, maar gewoon die dingen die gebeurd
zijn en die voor mij belangrijk waren’. In die geest
schreef hij het op. Voor zichzelf, voor mijn ouders.
En daarmee ook voor mij en voor mijn kinderen en
later weer hun kinderen.’
In vrijheid kiezen
4 en 5 mei staan komend jaar in het teken van het
jaarthema ‘In vrijheid kiezen’. Met dit thema sluit
het National Comité aan bij de viering van 100 jaar
algemeen kiesrecht. Tweede Kamervoorzitter Khadija
Arib schrijft dit jaar de thematekst. Aan de hand van
deze tekst wordt bij de komende herdenkingen en
vieringen op 4 en 5 mei stilgestaan bij de waarde van
onze democratische rechtsstaat, de buitenwerkingstelling van de rechtsstaat in de jaren 1940-1945,
en bij de verantwoordelijkheid die we met z’n allen
dragen om onze open, vrije en democratische
rechtsstaat te waarborgen.

Zoek?!
De redactie stelt lezers in de gelegenheid een korte
advertentie (maximaal 100 woorden) te plaatsen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ontvangen
oproepen kunnen niet altijd direct worden geplaatst,
omdat er veel verzoeken binnenkomen. De redactie
neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van de oproepen. Alle oproepen zijn te zien op de
website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl

Hij, Gerrit Bruigom en zijn vrouw Anna van der
Meulen, hebben de baby als eigen kind aangegeven
bij de burgerlijke stand. Verdere gegevens ontbreken. Ik hoop dat er iemand is die dit verhaal herkent? Anne-Marie Burghouwt, De Roos 46, 1611 KG,
Bovenkarspel, e-mail: anne-mariesuzanne@hotmail.
com, tel: 06-83633243.
Wie kan mij helpen aan contact met mannen die
tijdens de Tweede Wereldoorlog als dwangarbeider in Duitsland moesten werken. Graag wil ik met
hen spreken over hun ervaringen, in verband met
een documentaire voor de NTR-televisie. Graag uw
reactie voor naar: mirjam.gulmans@ntr.nl of per brief
naar M. Gulmans, NTR-televisie, afdeling Andere
Tijden, Wim T. Schippersplein 5, 1217 GP Hilversum.
Ik zoek mensen of hun nabestaanden die tot de
perkeniersfamilies behoorden die op de Banda
eilanden een nootmuskaatperk in bezit hadden of
exploiteerden. Ik hoop dat u wilt meewerken aan een
historisch onderzoek en stel uw medewerking zeer
op prijs. Ik ben hiermee bezig van 2019 tot wellicht
het voorjaar van 2021. Reacties graag naar: Ad Lans,
e-mail: aj.lans@upcmail.nl, tel: 06-30143683, Klingmakersdonk 613, 7326 GZ Apeldoorn, website van de
Indische Genealogische Vereniging (IGV): www.igv.nl

Mijn schoonmoeder als baby, samen met haar
(adoptie)ouders de heer en mevrouw Bruigom.

Ik zoek naar familieleden van mijn schoonmoeder.
Zij is geboren op 13 april 1943 te Renkum als dochter van een Joodse vrouw die in onderduik zat in
het noorden van Nederland en in het geheim in
Renkum is bevallen. De baby werd door haar adoptievader, die chirurg was, zelf ter wereld gebracht.

Op zondag 12 mei 2019 om 10.30 uur wordt de
elfde Tjidengkamp Reünie gehouden in de Kumpulan
van Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Het programma met vele interessante sprekers gaat
over ‘Herinneren, Doorgeven en Helen’. Wieteke van
Dort is onze eregast. De kosten zijn € 27,50, inclusief
koffie, spekkoek en een heerlijke nasi rames. Opgave
voor deelname s.v.p. via de website www.tjidengkamp.nl. Wilt u zich alstublieft spoedig opgeven via
deze website, want de inschrijving voor deze reünie is
altijd snel vol. Meer informatie: Henk Camping, e-mail:
henk.camping@tjidengkamp.nl, tel: 06-20019553
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Vraag
antwoord
Ik heb een ander bankrekeningnummer voor mijn
Wuv-uitkering. Hoe moet ik dit aan u doorgeven?
U moet de wijziging schriftelijk doorgeven. Het is
van belang dat u een bewijsstuk van het nieuwe
rekeningnummer meestuurt. Hierbij kunt u denken
aan een kopie van het bankpasje, een bevestigingsbrief van de bank waaruit blijkt dat u een nieuwe
rekening heeft geopend of een kopie van het
bankafschrift van de nieuwe rekening.
Ik heb een aanvraag ingediend voor medische
kosten. Waarom moet ik weer een aanvraagformulier en een medische machtiging invullen? Dat heb
ik namelijk een paar jaar geleden bij een eerdere
aanvraag al gedaan. Een vergoeding voor de kosten
van uw medische behandeling is alleen mogelijk als
de behandeling in verband staat met klachten die
zijn ontstaan of het gevolg zijn van (vastgestelde)
oorlogservaringen. Het is voor de beoordeling van
uw aanvraag belangrijk dat wij weten welke gezondheidsklachten u nu heeft. De medische machtiging
is bedoeld om eventueel vragen aan een huisarts
of een specialist te stellen. Zonder uw toestemming
mag uw huisarts of specialist geen informatie geven.
De machtiging blijft één jaar geldig.
Ik ben bezig met mijn belastingaangifte. Ik ontvang de artikel 19-toeslag en voorzieningen voor
huishoudelijke hulp en voor deelname aan het
maatschappelijk verkeer. Krijg ik een jaaropgave
hiervoor? Nee, wij versturen alleen een jaaropgave voor de bedragen die u bij de aangifte voor de
inkomstenbelasting nodig heeft. De artikel 19-toeslag is een belastingvrije betaling. De betalingen
voor vergoedingen of tegemoetkomingen zoals voor
huishoudelijke hulp en voor deelname aan het maatschappelijk verkeer zijn ook belastingvrij en tellen
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evenmin mee als belastbaar inkomen. U krijgt daar
dan ook geen jaaropgave voor.
Op grond van mijn oorlogsletsel is in het verleden
een rolstoel aan mij toegekend. Deze is aan
vervanging toe. Wanneer moet ik mijn aanvraag
hiervoor indienen?
Dat hangt af van de Wet waar u gebruik van maakt.
Bij de Wetten buitengewoon pensioen moet u de
aanvraag indienen voor het einde van het jaar, dat
volgt op het jaar waarin u de kosten heeft gemaakt.
Bij de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 19401945 (Wuv), de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) en de Algemene
Oorlogsongevallenregeling (AOR) geldt dat u een
dergelijke aanvraag moet indienen vóórdat u kosten
maakt. Heeft u de rolstoel eerder aangeschaft, dan
kunnen de kosten die zijn gemaakt voor de datum
van de toekenning van uw Wuv-, Wubo of AOR-aanvraag in beginsel niet worden vergoed. In het algemeen raden wij iedereen dan ook aan om aanvragen
in te dienen vóórdat er kosten worden gemaakt.
BETAALDATA 2019
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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61 grote plaats 63 uitholling 64 grootmoeder 65 lage vrouwenstem.
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Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 mei 2019 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 december-puzzel
2018: De juiste oplossing was:
‘Mandarijn’. De winnaars van
de december-puzzel 2018 zijn:
mw. D. van Nimwegen-van Zon,
Calpe, Spanje (1e prijs); dhr. B.
Wardenburg, Heerde (2e prijs),
mw. R. Meijers-Colijn, Amsterdam
(3e prijs). Van harte gelukgewenst!
U ontvangt het bijbehorende
geldbedrag zo spoedig mogelijk
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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