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Mag ik u even
aanspreken?
Met droefheid deel ik u mee dat generaal b.d. Govert Huijser, oud-voorzitter
van de Pensioen- en Uitkeringsraad, op zondag 5 januari 2014 is overleden.
Vele jaren was hij het boegbeeld van de Raad en de belangenbehartiger
voor al haar cliënten. Als mijn voorganger was hij voor mij persoonlijk een
groot voorbeeld en daarom wil ik in deze column stilstaan bij wat hij voor
ons allen heeft betekend.

Govert Huijser

Door zijn eigen oorlogservaringen stond Govert Huijser dicht bij de doelgroepen. Hij begreep hen niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart.
In 1931 in Soerabaja geboren, was Govert 11 jaar bij het begin van de oorlog
in het toenmalige Nederlands-Indië. Zijn oorlogsjaren in het jongenskamp
waren zwaar, het verlies van zijn moeder in het kamp schier ondragelijk.
In een van zijn gedichten hierover stelt hij zichzelf de vraag: ‘Zal ik ooit niet
meer haten?’ Maar hij was juist één van die mensen, die in staat is gebleken
om die haat om te zetten in positieve kracht, in handelen ten behoeve van
degenen die de oorlog overleefd hebben, in gedenken en in verzoening.
Dat is hetgeen ik in hoge mate in hem bewonder.
Vanwege zijn kennis van het Indisch Verzet maakte hij vanaf 1986 deel uit
van de Buitengewone Pensioen Raad. In 1989 begon hij, als gemachtigde
van de minister, verkenningen voor de totstandkoming van de Pensioen- en
Uitkeringsraad (PUR). Met zijn voortvarende, optimistische houding wist hij
velen aan zijn kant te scharen. Onder zijn bezielende voorzitterschap gedurende twintig jaren - van 1990 tot 2011 - is de PUR uitgegroeid tot dé organisatie voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Een buitengewone
prestatie, waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn.
Met grote bewondering en dankbaarheid voor wat hij voor verzetsdeelnemers en getroffenen van de Tweede Wereldoorlog heeft betekend,
gedenken wij hem met eerbied. Selamat Jalan, vaarwel Govert Huijser.

Hans Dresden
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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‘Vrijheid is nooit vanzelfsprekend’
VWS-staatssecretaris
Martin van Rijn over
de zorg voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen

Op 5 november 2012 is Martin Van Rijn (PvdA) benoemd tot staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet
Rutte-Asscher. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor de zorg
voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
Hoe kijkt u tegen die verantwoordelijkheid aan?
Martin van Rijn: ‘Persoonlijk vind ik het een grote verantwoordelijkheid
en een eer dat ik voor deze bijzondere doelgroep mag werken. De wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen zijn ontstaan vanuit
het idee van bijzondere solidariteit en ereschuld. De zorg dat dit nooit
meer mag gebeuren en dat je gedenkt en herdenkt. Met daarbij de vraag
hoe je het verleden goed kunt overdragen aan komende generaties.’
Bent u persoonlijk betrokken bij verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen?
‘Ik ben te jong om de oorlog te hebben meegemaakt, maar door
mijn naaste familie ben ik nauw betrokken bij oorlogsgetroffenen.
Mijn schoonmoeder heeft in verschillende kampen op Java gezeten.
Af en toe neemt zij de familie met alle kinderen en kleinkinderen mee
naar Bronbeek. Zo hebben we samen deelgenomen aan de Herdenking
Vrouwenkampen op 25 augustus. Uit de verhalen die je daar hoort,
merk je elke keer weer hoe weinig we nog weten van dit deel van
onze geschiedenis.
Als staatssecretaris leg ik veel werkbezoeken af en neem ik deel
aan herdenkingen. Zo was ik namens de Nederlandse regering op
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Foto: Krzysztof Weyher

Jules Schelvis en Martin van Rijn.

14 oktober 2013 - samen met de Nederlandse
Sobibor-overlevende Jules Schelvis - aanwezig
bij de herdenkingsplechtigheid in dit voormalige
nazi-vernietigingskamp in bezet Polen. Op die dag
was het zeventig jaar geleden dat een groep gevangenen in het kamp in opstand kwam. Tijdens deze
herdenkingsplechtigheid is Jules Schelvis voor zijn
jarenlange voorlichtingswerk en inzet voor de herinnering aan Sobibor onderscheiden door de Poolse
regering. Hij vertelde daarbij dat niemand van de
gevangenen toen enig idee had wat hen na de lange
treinreis te wachten stond. Zelf dacht hij dat hij daar
ging werken en nam zelfs zijn gitaar mee om wat
voor de mensen te kunnen spelen... Maar direct bij
aankomst werd hij van zijn verloofde en schoonouders gescheiden, die meteen vermoord zijn in de
gaskamers. Door toeval werd Schelvis bij aankomst
ingedeeld in een werkploeg voor een ander kamp
en overleefde hij de verschrikkingen uiteindelijk wel.’
Wat waren uw indrukken bij de herdenkingen
die u tot nu toe heeft bijgewoond?
‘Iedere herdenking heeft z’n eigen waarde, maar laat
ik er drie uitlichten; de Herdenking bij het Nationaal
Monument op de Dam, waarbij zoveel Nederlanders

nog steeds bereid zijn om die twee minuten stilte
te betrachten. Die herdenking houdt het nationaal
geheugen levend.
De herdenking in Sobibor had een ander karakter.
Ik ben nog altijd diep geroerd dat ik hieraan mocht
deelnemen. Er waren mensen van diverse herkomst
die stilstonden bij allen die daar vermoord zijn.
Onderdeel van de herdenking was de onthulling
van een nieuw herinneringscentrum op het voormalige kampterrein. Dat centrum wordt gebouwd
met financiële steun van de Nederlandse overheid
en in samenwerking met Polen, Israël en Slowakije.
Dit centrum wordt een blijvend eerbetoon aan een
ieder die hier vermoord is.
Op 15 augustus ben ik met mijn schoonmoeder
bij de Indië-Herdenking geweest waar Diederik van
Vleuten een toespraak hield. Zij herkende zich precies
in zijn verhaal en zei: “Het is alsof ik mijn vader hoor
praten!” Omdat er zó weinig over gesproken werd.
“Je wilde je kinderen er niet mee belasten, maar je
kon ook nergens je verhaal kwijt.” Mijn schoonmoeder heeft er vroeger nooit over gesproken. Ze heeft
later toch haar verhaal opgetekend en mijn kinderen
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Martin van Rijn samen met de leden
van de Cliëntenraad en de voorzitters

- haar kleinkinderen - vinden dit heel interessant om te lezen. Dan pas
komen de verhalen los en kun je er met elkaar over spreken.’

van de SVB, Nicoly Vermeulen en
de PUR, mw. Hans Dresden.

Is uw beleid ten aanzien van de wetten voor verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen anders dan dat van uw voorgangers?
‘Ik vind het een groot goed dat wij dit in Nederland op deze manier
hebben geregeld voor deze bijzondere doelgroepen. Ik vind het mooi
dat we bij de totstandkoming van die wetten de raad en het advies van
de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen zelf hebben meegenomen.
Ook bij hun huidige vertegenwoordigers zie ik die betrokkenheid bij de
toepassing en uitvoering van deze wetten. Zo is er een consistent beleid
en daar kijken andere landen met bewondering naar. Ik sta voor rust
op dit beleidsterrein, want bijzondere solidariteit en ereschuld zijn zeer
belangrijk voor alle betrokkenen.’
De zorg staat in Nederland onder druk vanwege de kosten. Heeft u
daarbij oog voor deze bijzondere, kwetsbare en verouderende doelgroep?
‘Het zijn specifieke voorzieningen voor een doelgroep met bijzondere
problematiek. Die kun je niet in een algemeen zorgverhaal passen.
Ik wil de voorzieningen voor deze getroffenen zoveel mogelijk intact
laten tot de laatste oorlogsgetroffene van de Tweede Wereldoorlog.’
U bracht op 16 juli 2013 uw eerste werkbezoek aan de afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen bij de Sociale Verzekeringsbank in Leiden en sprak daarbij vertegenwoordigers van de Pensioenen Uitkeringsraad en de Cliëntenraad. Wat waren uw indrukken?
‘Het is heel bijzonder dat er zoveel oog voor het persoonlijke verhaal
is in deze dienstverlening. Er werken veel specialisten op dit gebied en
samen met de Pensioen- en Uitkeringsraad, de leden van de Cliëntenraad en de eigen controleurs staan zij garant voor het zorgvuldig omgaan
met deze doelgroep. Ik zag dat de emotionaliteit bij de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in de Pensioen- en Uitkeringsraad en
in de Cliëntenraad nog sterk onder de oppervlakte aanwezig was.
Het lijkt me een moeilijke taak om over deze mensen beslissingen
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Martin van Rijn op werkbezoek bij
de afdeling Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen bij de Sociale
Verzekeringsbank in Leiden.

te moeten nemen, maar ik kreeg een goed gevoel
toen ik kennis maakte met deze mensen. Zij hebben
verstand van zaken en gaan uiterst zorgvuldig om
met de mensen en met hun persoonlijke gegevens.’
Verwacht u wijzigingen in de wetten voor
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen?
‘Nee, we proberen zoveel mogelijk de afspraken van
de wet- en regelgeving op dit terrein te handhaven,
maar soms verandert er iets door een uitspraak van
de rechter. In 2013 is naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep de Wet
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv)
gewijzigd, waardoor cliënten in Indonesië voortaan
net als die in andere landen een uitkering krijgen
op basis van het levenspeil in Nederland. Voorheen
kregen zij hun uitkering in roepia, nu in euro.’
De overgang van de Pensioen- en Uitkeringsraad
naar de Sociale Verzekeringsbank is destijds ingezet
om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen.
Uit de klanttevredenheidsmeting blijkt dat dit goed
is verlopen. Blijft u de SVB in staat stellen om de
dienstverlening en de materiële zorg tot de laatste
cliënt te borgen?
‘Ja, dat is juist de reden van de overgang naar de
SVB. Het aantal betrokkenen neemt sterk af en de
overheid wil de continuïteit van dienstverlening
garanderen. Daarom hebben we jullie ingebed in
een grotere organisatie zoals de SVB, die de
kwaliteit van de dienstverlening ook op de lange
termijn kan garanderen. Dit is naar wens verlopen
en de kwaliteit van de dienstverlening is behouden.
Dat vind ik echt een groot goed.’

U bent ook verantwoordelijk voor de voorlichting
over de Tweede Wereldoorlog. Verloopt dit nu
naar wens? En hoe ziet u dit op de lange termijn?
‘Het vraagstuk voor de komende jaren is niet alleen
de herinnering levend te houden, maar vooral wat
betekent dit nog voor jonge generaties. Niet alleen
maar herinneren, maar ook zoeken naar de oorzaak
ervan en dat in het heden bediscussiëren. Onlangs
had ik nog een vergadering met mijn collegabewindspersonen Jet Bussemaker (minister OCW)
en Lodewijk Asscher (minister SZW) samen met het
Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Anne Frank Huis,
herinneringscentra, vertegenwoordigers van Joodse
organisaties, Moslimorganisaties en de homobeweging om de actuele vraagstukken als Jodenhaat,
Islamofobie en homofobie onder ogen te zien en
hier gezamenlijk een standpunt over in te nemen.
Dat deze zó verschillende organisaties de handen
ineen willen slaan is een hoopvol teken.
Wat moeten we doen om prettig in vrijheid
met elkaar te kunnen leven?
Er ligt in ieder geval een grote taak voor alle
betrokken organisaties en voor het onderwijs.
Op de middelbare school las ik het boek ‘De Zaak
40/61’ van Harry Mulisch over de Zaak Eichmann en
was daar diep van onder de indruk. Je moet je niet
alleen afvragen hoe komt het dat anderen die daden
begaan, maar je moet jezelf de vraag stellen: wat
doe ik eraan om het te voorkomen? Vrijheid is nooit
vanzelfsprekend. Daar moeten huidige en toekomstige generaties samen aan blijven werken.’
Interview en foto’s: Ellen Lock
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Herdenken moet
je leven niet gaan
beheersen

Jan Zweens over zijn ervaringen als
kind in Japanse interneringskampen
Toen de Japanse kampen in 1944 rechtsreeks
onder het bevel van het Japanse leger kwamen,
werden jongens van tien jaar en ouder van hun
moeders gescheiden en in aparte jongens- of mannenkampen ondergebracht. Voor vele jongens is
dit een traumatische ervaring geweest, want er
was opeens niemand meer die hen beschermde
tegen het geweld of misbruik van medegevangenen of Japanse bewakers. Jan Zweens vertelt over
het afscheid van zijn moeder in het jongenskamp
Tjihapit in Bandoeng.
De eerste Japanners
Mijn ouders woonden al voor de oorlog in Nederlands-Indië. In 1933 wilde mijn vader zijn onderwijsaktes voor wiskunde in Den Haag halen. Op 2 april
werd ik daar geboren in een katholiek gezin met drie
dochters. In 1934 verhuisden we naar Bandoeng,
waar mijn vader als enige niet-academicus wiskundeleraar werd op de openbare HBS. Mijn moeder was
voor haar trouwen onderwijzeres en gaf mij thuis les
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in de leerstof van de eerste klas. Pas in de tweede
klas mocht ik voor het eerst naar school en moest
mijn plek zien te vinden in een bestaande sociale
groep, wat niet eenvoudig was. In 1937 kreeg ik
een broertje.
Na de Japanse aanval op Pearl Harbour in december
1941 moest mijn vader zich melden als reserveofficier
in Bandoeng. Japanners zag ik voor het eerst toen
ik met mijn vader in het zwembad naast de HBS
zwom. Als badkleding droegen zij zeer merkwaardige witte schaamlapjes. Zij gingen één voor één in
het water en meteen riepen alle Europeanen ijzig
kalm hun kinderen uit het bad. Binnen een tel was
het bad geheel door de Japanners veroverd zonder
ook maar een bevel te geven. In mijn kinderogen
leken ze op aapjes, op een diersoort die niet moreel
aansprakelijk was voor hun acties en zich heel merkwaardig en wreed gedroeg. Op die manier kon ik
hen kleiner maken en mezelf beschermen, maar toch
bleef ik heel bang voor hen.

Officiersknopen
In maart 1942 werd mijn vader als krijgsgevangene
geïnterneerd in de Struiswijk-gevangenis, een
mannenkamp in Batavia. Mijn moeder bleef achter
met hoge schulden van het studiejaar in Holland
en met vijf kinderen zonder inkomsten. Een rijke
vriendin ontfermde zich over ons en we mochten
in een van haar familiehuizen wonen. Uiteindelijk
werden wij ook geïnterneerd in kamp Tjihapit aan
de Blimbinglaan. Tijdens het inpakken haalde ik
nog wat knopen van vaders officierskostuums, die ik
heel trots aan mijn riem prikte. Je mocht toen nog
wat huisraad meenemen. Mijn moeder had met een
vooruitziende blik op een langdurige gevangenschap
twee boekenkasten met kinderboeken kunnen overbrengen. Achteraf heel handig voor het maken van
enige privacy in de woonkamer die we met meerdere families deelden. Het kamp lag in een woonwijk
met goedkopere huizen, was afgesloten door gedek
- een meer dan menshoge bamboe afscheiding - en
altijd bewaakt. In Tjihapit kregen we na verloop van
tijd steeds minder te eten en allerlei ziekten door
eenzijdige voeding en vitaminegebrek.
Het jongenskamp Tjihapit
Op een dag in 1944 werd Tjihapit door de Japanners
tot jongenskamp bestempeld en moesten mijn
moeder, mijn zussen en mijn broertje mij achterlaten.
Zij werden weggevoerd naar een vrouwenkamp.
Mijn moeder heeft nog getracht om me voor een jaar
jonger te laten doorgaan, zodat ik bij haar kon blijven,
maar de Japanners trapten er niet in. Met zo’n vierhonderd jongens van tien jaar en ouder bleef ik achter.
Het laatste wat ik van mijn moeder zag was haar hand
op het glas van de bus waarin ze werd afgevoerd.
Al vrij jong was ik vaak in gedachten verzonken
en gewend om mijn emoties niet te tonen, maar
uit te stellen. Op vrouwen die dat wel deden werd
neergekeken, het was dus beter om je te beheersen.
Het afscheid tussen de moeders en zonen was dan
ook stil en bedrukt als bij een begrafenis. Ik besefte
toen nauwelijks wat het voor mijn moeder moest
betekenen.

Jan, baboe Dinem, mijn broertje Koos in onze tuin aan
de Tjiliwoengstraat in Bandoeng, 1939.

Anneke, Zus, mijn vader met Koosje, Jan, Marietje met pop
in het Wilhelminapark, Bandoeng, een jaarlijks uitje, 1938.

Marietje, mijn moeder met Koosje, Jan, Anneke,
Zus in het Wilhelminapark, 1937.
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Jan met de baboe en zijn
oudere zusjes in Bandoeng

We werden verdeeld over tien huizen, per huis
veertig jongens met één vrouw als huishoofd om
orde te houden. Het was kansloos om over zoveel
tieners orde te houden, dus werd er onderling een
nieuwe pikorde vastgesteld. Dat was een onveilig
gevoel, tot de orde eenmaal was geaccepteerd.
De enige Hollandse mannen in het kamp waren een
of twee artsen. Ik moest werken in de tuin, ‘patjollen’
heette dat, en had nauwelijks kracht vanwege voedselgebrek. Door vitamine B1-tekort kreeg ik last van
oedeem in mijn benen en buik en open wonden
die niet heelden. Ik was zo verzwakt door de ziekte
beriberi dat ik een taak als hulpverpleger kreeg. Op
de trap van een medisch centrum moest ik zalf op de
wonden van de jongens smeren - toen dat op was
gebruikte ik weegbreeblad - en verbanden aanleggen.
Het mannenkamp
In april 1945 werd ons hele kamp naar het mannenkamp ‘Het 15e bataljon’ overgeplaatst. Tijdens de
barre voettocht was mijn bagagekist veel te zwaar.
Bij aankomst in dit overvolle mannenkamp bleek dat
ze niet op ons hadden gerekend. De meeste mannen zagen ons dus liever gaan dan komen, hoewel
sommige jongens daar hun vader terugvonden.
Totaal uitgeput in het ’15e bat’ aangekomen, zonk
ik bewusteloos ineen op mijn bagagekist. Meteen
ontfermde een Nederlandse man zich over mij en ik
hoorde hem nog zeggen dat hij me naar een veilige
plek zou brengen. Op een afgelegen plek heeft hij
mij seksueel misbruikt. Uren later werd ik bewusteloos aangetroffen door een paar mannen. Zij brachten me naar de ziekenboeg, maar omdat die vol was,
werd ik naar een mannenzaal gebracht. Omdat mijn
bagage was gestolen, kreeg ik van hen een bultzak,
lepel en vork en een geëmailleerd bord.
Aan natuurgeweld kan niemand iets doen, maar als
slachtoffer van onterend geweld kun je bijna niet geloven dat een mens jou zoiets slechts kan aandoen.
Als slachtoffer schaam je je vreemd genoeg ook
vreselijk voor hetgeen je is aangedaan en durf je het
aan niemand te vertellen. Niemand wist het dan ook
van mij. Na een paar dagen kon ik weer redelijk op
mijn benen staan, maar toen sloeg de beriberi snel
en hevig toe. Dat vond ik best eng, want mijn benen
en mijn buik werden opeens steeds dikker en ik werd

twee keer zo zwaar van het vocht. Dit keer werd ik
wel opgenomen in de ziekenbarak. Dagelijks gaf de
arts me een lepel gist met vitamine B1, wat het vocht
heeft teruggedrongen.
Bijna verdronken
Drie maanden lag ik in de ziekenbarak. Twee fraters
gaven de zieke jongens stiekem les, want onderwijs was streng verboden. Een jongen stond op de
uitkijk om ons te waarschuwen voor bewakers. De
ene frater gaf Frans en de ander kon fantastisch
verhalen vertellen. Op een dag werden we betrapt.
We kregen een verschrikkelijke straf. Samen met
drie jongens en de twee fraters werd ik in een diepe
waterkuil gegooid, waarin ik niet kon staan. Het watertrappelen hield ik op den duur niet vol. In doodsnood probeerde ik me aan een frater vast te houden,
maar kreeg al snel teveel water binnen en dacht:
‘Het is voorbij!’ Ik raakte buiten bewustzijn. Angstig
werd ik in de ziekenbarak wakker. De fraters bleven
nog wel in onze buurt, maar gaven nooit meer les.
Ik was erg op hen gesteld. Verder voelde ik me heel
alleen, het was ieder voor zich.
De bevrijding die geen bevrijding was
Er was in ons kamp geen officiële aankondiging van
het einde van de oorlog. Er waren slechts geruchten
dat de bevrijding op komst was. Je merkte alleen
wel dat er iets veranderde in de houding van de
Japanners en dat veel medegevangenen nu opeens op zoek gingen naar nieuwe wegen; buiten
de gebaande paden en buiten het kamp. Maar dat
was weer gevaarlijk in verband met de Indonesische
vrijheidsstrijders die het op ons gemunt hadden.
Op een achteraf plekje ontdekte ik een Japanner
die zelfmoord had gepleegd met een mes in zijn
buik. Hoewel ik al veel doden had gezien, schrok
ik van de manier waarop hij zichzelf had verwond.
Tjihapit was inmiddels een groot krijgsgevangenenkamp geworden en via een Nederlander die net was
binnengekomen, hoorde ik dat mijn vader er was.
Hij bracht mij bij hem, maar het weerzien was een
enorme teleurstelling. ´Dat kan mijn vader niet zijn´,
dacht ik toen ik deze geteisterde en gebroken man
zag. We vielen elkaar houterig in de armen en er
werd weinig gezegd.
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Jan Zweens met
zijn kleindochters.
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Interview en recente foto’s: Ellen Lock

Foto: Reina van der Weij

Het onvermogen om te praten
Mijn moeder zat met de anderen in het vrouwenkamp Adek. Het was onbeschrijfelijk fijn om hen te
zien, maar we waren te uitgeput om dit te vieren.
We hebben nooit onze kampervaringen uitgewisseld.
Onze aankomst in Nederland met de m.s. Bossevain
in mei 1946 was zeer teleurstellend. Nederland was
een heel plat land in alle opzichten, met ongemanierde en vlakke mensen. De voornaamste oorzaak
van deze bittere tegenvaller was mijn onvermogen
om nog ergens van te genieten. Mijn eerste vrouw
was geen prater en ik ook niet. Dat heeft niet alleen
te maken met de tijdgeest van vlak na de oorlog zo
van ‘We moeten allemaal weer aan de slag!’, maar
ook met een schaamtegevoel over die periode waarin je zo vernederd bent. Sinds de oprichting vijftien
jaar geleden bezoek ik de jaarlijkse bijeenkomst
ofwel kumpulan met de ‘jongens uit het noorden’.
Daar merk ik dat ‘wij Indischen’ het nog steeds
moeilijk vinden om over de oorlog te praten.

Wat kan ik nog doen?
Aanvankelijk zat mijn oorlogsgeschiedenis nogal
opgesloten. Pas toen ik zestig was ontmoette ik
mijn tweede vrouw Reina bij een regionale partijbijeenkomst van de PvdA in Groningen. We hadden
meteen een klik. Een paar maanden later trof ik haar
toevallig aan in de foyer van de schouwburg en ik
durfde haar mee uit te vragen. In deze relatie leerde
ik praten over mijn eigen gevoelens. Zij zette me niet
onder druk, maar was open en geïnteresseerd, waardoor ik langzamerhand over mijn kampervaringen
begon te vertellen. Dat heeft mij veel goed gedaan
en mijn leven veranderd. Door de oorlog had ik afgeleerd om iets te voelen. Ik heb lange tijd niemand
meer kunnen bewonderen en van niets meer kunnen
genieten. Dankzij haar leerde ik open te staan voor
nieuwe ideeën.
Tot mijn aangename verrassing had Reina al twee
kinderen. Vooral bij het zien opgroeien van onze
oudste kleinkinderen kon ik pas voor het eerst vrijuit
genieten van dit geluk in mijn leven. De toekomst
interesseert me meer dan het verleden. Veel leeftijdgenoten vinden mij op mijn tachtigste te activistisch
en bevlogen. Ik vind het vruchtbaarder om aan de
toekomst te denken en actief betrokken te blijven bij
de politiek. Herdenken en terugblikken is belangrijk,
maar het moet je leven niet gaan beheersen. Het is
nu voor mij een aanleiding om te kijken naar wat ik
nog kan doen voor anderen.

Nieuwe vaststelling van uw periodieke uitkering
of buitengewoon pensioen aanvragen?
In 2013 verlaagden veel Nederlandse pensioenfondsen hun pensioenen. Ook dit jaar zal een aantal
pensioenfondsen dit doen. Daarnaast zijn er nu
ook fondsen die hebben laten weten dat zij de
pensioenen dit jaar gelijk houden of zelfs weer iets
kunnen verhogen.
Verlaagt uw pensioenfonds uw pensioen in 2014?
Dan kan de onderstaande informatie voor u van
belang zijn.
Als uw pensioenfonds uw pensioen verlaagt dan
heeft u mogelijk recht op een verhoging van uw
periodieke uitkering (Wuv of Wubo) of van uw
buitengewoon pensioen (Wbp, Wbpzo of Wiv).
Dit is alleen het geval als uw periodieke uitkering
of buitengewoon pensioen met meer dan 1% van
uw grondslag kan worden verhoogd. Bij de minimum
grondslag bedraagt dit ruim € 20,- per maand. Een
verhoging van de artikel 19 toeslag Wubo of het
Wuv-bedrag voor niet-meetbare invaliditeitskosten
is niet mogelijk, omdat deze vaste bedragen niet
afhankelijk zijn van uw inkomen.
Om in aanmerking te kunnen komen voor een
verhoging van uw inkomstenafhankelijke periodieke
uitkering of uw buitengewoon pensioen moet u een
nieuwe vaststelling aanvragen wanneer uw pensioenfonds uw pensioen verlaagt. Als uw pensioen
bijvoorbeeld in de maand april wordt verlaagd,
moet u de aanvraag in die maand indienen omdat
de nieuwe vaststelling ingaat op de eerste dag van
de maand waarin de aanvraag is gedaan.
Hoe kunt u een nieuwe vaststelling aanvragen?
U moet uw aanvraag schriftelijk indienen. In de brief
geeft u aan dat u een nieuwe vaststelling van uw
periodieke uitkering of uw buitengewoon pensioen
aanvraagt in verband met de verlaging van uw pensioen. Naast uw naam en adres zijn een datum en
handtekening op uw aanvraagbrief noodzakelijk.

Na de ontvangst van uw brief zullen wij uw
actuele inkomsten en persoonlijke omstandigheden
opvragen. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen maken wij een nieuwe berekening. Als uit die
berekening blijkt dat uw periodieke uitkering of
buitengewoon pensioen met meer dan 1% van uw
grondslag kan worden verhoogd, volgt een nieuwe
vaststelling. Als die drempel van 1% niet wordt gehaald moeten wij uw aanvraag afwijzen. Behalve de
verlaging van een pensioen kan ook een verlaging
van een andere inkomstenbron leiden tot een nieuwe
vaststelling van uw periodieke uitkering of buitengewoon pensioen. Hiervoor gelden dezelfde regels.
Heeft u nog vragen?
Vraagt u zich af of het indienen van een aanvraag
voor een nieuwe vaststelling voor u zin heeft,
of wenst u meer informatie over de behandeling
van een dergelijke aanvraag, neem dan contact op
met het team dat uw periodieke uitkering of buitengewoon pensioen verzorgt. Het directe telefoonnummer vindt u op de betalingsmededeling
van januari.
U kunt ons ook op het algemene telefoonnummer bereiken: 071-5356500, per e-mail
op info.wvo@svb.nl of schrijven naar de SVB,
afdeling V&O, postbus 9575, 2300 RB Leiden.

Hoe de oorlog van mijn vader
mijn oorlog werd
Wim Engels vertelt over het verzet van zijn vader en hoe deze na verraad
naar het Oranjehotel werd afgevoerd. Het grote gemis van zijn vader en diens
gebrokenheid na de nazikampen hakten er flink in bij Wim. Na terugkeer
reageerde zijn vader zich af op hem af.
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Herinnering aan het plafond
Mijn vader werkte op de scheepswerf Wilton
Fijenoord in Schiedam. Mijn ouders hadden al een
tweejarig dochtertje Dien toen ik werd geboren op
30 januari 1935. Mijn vader was altijd aan het werk.
Tijdens de mobilisatie kwam hij in militair uniform
thuis en begon met mij te hossen. Hij bleef met
zijn bretels achter de stang van het gasstel hangen,
waardoor een grote pan soep op de grond stuiterde
en de vermicelli aan het plafond hing. Die plafondvlek bleef aan onze stoeipartij herinneren.
Vaders Geuzenverzet
Mijn vader was met verschillende collega’s van
de scheepswerf lid geworden van verzetsgroep
‘De Geuzen’ opgericht door Bernard IJzerdraad.
De scheepswerf Wilton Fijenoord kwam na de
capitulatie in handen van de bezetter en de Geuzen
probeerden veel werk te saboteren. Ze stalen bijvoorbeeld ’s nachts een kleine Hollandse onderzeeër, maar brachten die vanwege gevaar voor
zeemijnen tot zinken in een zijtak van de Nieuwe
Waterweg. Mijn vader is er met een bootje naar
toe gevaren om een mand over de periscoop te
binden, omdat deze bij eb zichtbaar zou zijn.
Als kleine jongen werd mij nooit iets verteld, maar
hij nam mij overal mee naar toe als dekmantel.
Zo zat ik achterop zijn fiets als hij op een dijk telefoonkabels doorknipte. Ook gingen wij eens samen
vissen en moest ik een kuil graven met mijn handen
onder de spoorrails. Hij bleef op de uitkijk staan
vissen omdat de moffen het spoor bewaakten.
De volgende dag bleek dat de rails tussen Hoek
van Holland en Rotterdam was opgeblazen. Toen
ik dat hoorde, begreep ik dat in het gat dat ik had
gegraven dynamiet was geplaatst.
De Geuzengroep werd al vrij snel verraden. Op
zaterdag 30 november 1940 hoorden wij van zijn
collega’s dat mijn vader op zijn werk was gearresteerd. We kregen een huiszoeking van een mof en
een Nederlandse agent. Alle fotoalbums en papieren werden meegenomen. Uit het vestzakje van

vaders zondagse pak in de kledingkast haalde
de mof triomfantelijk een briefje. Tot zijn grote
teleurstelling was dit gewoon een kassabonnetje.
Moederziel alleen
Vanaf vaders arrestatie voelde ik me als enige man
in huis verantwoordelijk voor mijn moeder en zus.
Mijn moeder kreeg geen geld van de scheepswerf en
ging werken. Het werd een strijd om het bestaan. We
moesten hout zoeken om te stoken en aan eten zien
te komen. We waren afhankelijk van buren, voedselbonnen en de gaarkeuken. Mijn zus mocht wekelijks
bij een slachter mee-eten, dus kreeg daar wat vlees.
Als mijn zus ziek was, dan mocht ik daar eten en anders was het bloembol of suikerbiet. Mijn moeder liet
niets blijken van haar emoties en wij moesten altijd
flink zijn. Wij waren drie eenlingen die langs elkaar
heen leefden. Ik voelde me moederziel alleen.
Omdat mijn vader een ‘boef’ was, mocht ik niet meespelen en werd door buurjongens in elkaar geslagen.
Toen ik huilend thuiskwam zei mijn moeder: “Moet je
een pak slaag? Hier!” en ze gaf me er flink van langs.
“Dan heb je tenminste een reden om te huilen!”
Mijn vader schreef ons veel brieven uit Buchenwald
en Lublin, die wij in het Duits ontvingen en die onze
buurman vertaalde in het Nederlands. Zo heeft mijn
moeder nog zijn laarzen kunnen sturen naar Buchenwald en in een laars had ze een fotootje van ons
drieën verstopt. Dat fotootje droeg hij in een koppelriem bij zich en gaf hem veel steun. Na verloop
van tijd hoorden wij niets meer.
Vaders terugkeer
Pas in november 1945 hoorden we van een buurman,
die een telefoon had, dat mijn vader met de trein
zou arriveren op Maasstation Rotterdam. Ze haalden
hem op en schrokken want hij zag eruit als een stokoude man. Na zijn arrestatie was hij naar Oranjehotel gebracht. Daarna heeft hij in de nazikampen
Buchenwald, Lublin, Auschwitz, Melk en Ebensee
gevangen gezeten. Door ondervoeding, zware arbeid
en mishandeling was hij bij de bevrijding zo zwak,
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Wim, anderhalf jaar, met zijn vader, 1936.

hij woog nog maar 37 kilo, dat hij door zijn Amerikaanse bevrijders naar Zwitserland is gestuurd om te
herstellen. Bij zijn thuiskomst was hij nog niet genezen. In zijn rechterbeen bleef hij altijd een dood
gevoel houden door een opgelopen verrottingsziekte.
De hele straat kwam bloemen brengen, maar van
mijn vader was niets meer over. Hij was snel driftig
en kwaad, vooral op mij. Ik werd genegeerd en psychisch mishandeld. Na een kwajongensstreek werd
ik zonder eten naar bed gestuurd door een man die
als geen ander wist wat honger betekende. Alles wat
ik zei werd door zowel mijn vader als mijn moeder
meteen de grond in geboord. Het voelde alsof mijn
aardige vader me na zijn arrestatie in de steek had
gelaten. Hij was er wel lijfelijk, maar niet meer voor
mij beschikbaar als vader. Alles draaide in het gezin
om hem en hij moest worden verzorgd. Wij moesten
stil zijn, zodat hij kon uitrusten. Voor het eerst samen
aan tafel zei hij: “Als er een God had bestaan, dan
had ik dit nooit meegemaakt! Dus dat bidden daar
doen we niet meer aan.”

Begin 1941 is deze foto van ons naar vader verstuurd.

Wim op de lagere school in Schiedam, 1943.
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Mijn toekomst viel in duigen
Op de Mulo weigerde ik het vak Duits te volgen.
Ik werd hiervoor meerdere malen berispt door de
schoolleiding en zelfs van school gestuurd, het was
toentertijd een hoofdvak. Op mijn vijftiende kreeg ik
nog een tweede zusje, Els, waarover ik me altijd bekommerde. Ik zag er wat ouder uit doordat ik vaders
oude pak afdroeg, dus dachten mensen dat zij mijn
dochtertje was.
Ik wilde heel mijn leven al vliegenier worden en
deed toelatingsexamen op een vliegeniersschool en
werd toegelaten. Tot overmaat van ramp kon door
familieomstandigheden deze dure opleiding geen
doorgang vinden. Mijn ouders besloten mijn zus en
haar man, met de komst van een kleintje, maar in
huis te nemen, want er was toen geen woonruimte

Nederlandse vertaling van mijn vaders brief, die hij vanwege de censuur in het Duits moest schrijven
in kamp Lublin 9 juni 1944.

te verkrijgen. Zo viel mijn toekomst in duigen; geen
vliegeniersopleiding, maar meteen werken in een
fabriek en kreeg daarvoor 2,50 gulden zakgeld van
de 16 gulden die ik met 48 uur werken inbracht.
Twee jaar later ontmoette ik wandelend met mijn
zusje voor de ingang van het Julianapark in Schiedam mijn toekomstige vrouw Titia met haar vriendin.
Ik nodigde hen uit met twee extra toegangskaarten.
Dit park was mooi verlicht ’s avonds en we raakten
gezellig aan de praat. Enige dagen later vertelde ik
thuis dat ik een vriendinnetje had. Mijn vader was
hier niet blij mee, want zij was nog maar 15 jaar. Hij
wilde dat ik het uitmaakte en schreeuwde: “Ze is veel
te jong!” Mijn antwoord daarop was: ”Die wordt
vanzelf ouder”. Gelukkig heb ik gelijk gekregen want
we zijn op 15 januari 1959 met elkaar getrouwd en
nu 62 jaar samen. Voor mijn vrouw was het moeilijk
om te zien hoe mijn ouders op mij afreageerden.
Zij kwam wel uit een warm gezin.

Mijn vaders oorlogsverhaal
In 1948 heeft mijn vader een verzetspensioen aangevraagd bij de Stichting 1940-1945 en dit is hem
toegekend. Toen bestond er nog geen nazorg zoals
later is ontstaan en moest de aanvrager zelf een
verslag indienen over zijn of haar oorlogsverleden.
Het kostte hem veel moeite om zijn oorlogsverhaal
op papier te krijgen en daarom hielp ik hem. Hij
vertelde somber voor zich uit starend hoe hij in de
nazikampen loodzwaar werk had moeten verrichten,
vaak gestraft was en veel gruwelijks had gezien. Hij
liep op zijn blote voeten door de sneeuw tijdens de
dodenmarsen van kamp naar kamp. Toen mijn vader
een verzetsherdenkingskruis kreeg toegestuurd,
vloekte hij enorm. Hij spuugde erop, veegde zijn
kont ermee af en gooide het hard tegen de muur.
Daarna stuurde hij het terug. Hij bedreigde mij een
keer met een mes tijdens een ruzie, maar hij raakte
me nooit aan. Wel gooide hij van alles tegen de

Wekenlang werden namens de hele straat en relaties bloemen voor mijn vader bezorgd, november 1945.
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muur of hij trok in één keer alle jassen van de haakjes kapot van de kapstok. Qua gezondheid bleef hij
zwak en overleed op 16 september 1971.
In gevecht met het oorlogsverleden
Ook al was mijn vader er niet meer, toch werd ik depressief van alle herinneringen aan onze ruzies. Mijn
oorlog begon eigenlijk met mijn vaders terugkeer uit
de kampen. De combinatie van hard werken, slapeloosheid en alles opkroppen fnuikte me uiteindelijk.
Vanaf maart 1977 kon ik mijn werk als technicus in
de meet- en regeltechniek niet meer doen. ’s Nachts
lag ik maar te woelen en in mijn slaap te praten.
Voor mijn vrouw is het niet makkelijk geweest om
met mij te leven. Ik rookte een pakje zware shag per
dag en dronk een fles jenever per nacht. Tot ik met
een peuk in mijn mond op de rand van het bed mijn
eerste hartinfarct kreeg. We woonden drie hoog in
Schiedam. Ik dacht dikwijls: ‘Zou het lekker zijn als ik
daar beneden lag?’ We waren ten einde raad en ik
beloofde toen dat ik er voor haar zou zijn en dat we
samen voor ons dochtertje José zouden zorgen.
Op aanraden van een kampgenoot van mijn vader
en van onze huisarts ging mijn vrouw met mij mee

naar therapie bij het Centrum ‘45. Zeven jaar zaten we in groepstherapie met verzetsmensen. Dat
afreageren op de kinderen herkenden de verzetsdeelnemers wel, maar wij kwamen geen stap verder.
Pas jaren later, na verschillende hartaanvallen, kwam
ik bij een cardioloog in het Dijkzicht ziekenhuis in
Rotterdam. De daaraan verbonden psychoanalist
vroeg waar ik dit alles aan te danken had? Voor het
eerst luisterde iemand beter dan ooit naar mij. Hij
wilde me wel vaker spreken en ik mocht hem altijd
bellen. Die gesprekken met hem hebben me gered
en gemaakt tot wie ik nu ben.
Mannen met kinderen hadden nooit in het verzet
moeten gaan, denk ik nu, want het was geen padvinderij. Mijn vader was vijfendertig toen hij hieraan
begon met een gezin en twee kinderen en had geen
idee dat hij hiermee zijn hele gezin ontwrichtte.
Helemaal nu ik zelf vader ben, denk ik: ‘Al die
getrouwde mannen hadden zich misschien maar
beter gedeisd kunnen houden.’

Interview en recente foto’s: Ellen Lock

Wim Engels met het kistje met de brieven van zijn vader uit de kampen.
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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. Alle oproepen zijn te
zien op de website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Ina van den Berge (Kacani) in Naples, Florida zoekt
naar Jolieke van Buren die, met haar moeder Winifred en jongere zuster Winifred, omstreeks 1948 van
Indonesië naar Heemstede verhuisden. Ze woonden
op een etage in de Johannes Vermeerlaan in Heemstede. Ze vertrokken omstreeks 1950 naar de Verenigde
Staten. Graag contact opnemen via: Ina Kacani,
595 97th Ave N, Naples, FL 34108, tel: +1-239-593-0435,
United States of America, e-mail: valinas@aol.com
Aan de Universiteit van Leiden is een groot onderzoek gestart naar de geschiedenis van Joods
Scheveningen. Aanleiding vormde de vondst van
documenten van drie Joodse families in een kelder van
de Harstenhoekweg in Scheveningen. Aan die weg
woonden vóór de oorlog niet minder dan 51 Joodse
families. Prof.dr. Wim Willems en Hanneke Verbeek
zijn op zoek naar getuigen en/of hun nazaten die
meer informatie kunnen bieden over het alledaagse
Joodse leven in vooroorlogs Scheveningen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Hanneke Verbeek, tel: 070-8009599, e-mail:
h.verbeek@cdh.leidenuniv.nl
Wie van onderstaande families heeft in Surabaya
hun oude wijken Wonokromo of Pacarkeling nog
bezocht? Wonokromo Surabaya: fam. Ekkers (Eddie),
fam. Verhoef (Selma en Max), fam. Visser. Pacarkeling:
fam. Sitter of Zitter (Millie), fam. Sittrop, fam. Roelofs
(Lody of Lodewijk), fam. de Groot (Ilse), fam. Fleur.

Het is mij helaas niet gelukt om mijn oude adres
terug te vinden. Het gaat over de periode 1945-1952.
Graag zou ik op weg geholpen worden. Mail of
bel s.v.p.: Agnes Karsmakers-Duret, Grutterwei 18,
5551 RB Valkenswaard, tel: 040-2013605, e-mail:
a.karsmakers@upcmail.nl
Pater Sebald Linders, een Franciscaner priester,
heeft verscheidene Joodse kinderen aan onderduik
adressen in Wijchen, Alverna en omgeving geholpen.
De man is wegens zijn illegale activiteiten en wapenbezit in augustus 1944 in kamp Vught gefusilleerd.
Hij heeft bij ondervragingen en mishandelingen
niets losgelaten en dus ook geen van de onderduik
kinderen verraden. Ik zoek de door hem geredde
kinderen om een postume Yad Vashem erkenning
voor deze man te krijgen. Dringende oproep aan
onderduikers die van 1942-1945 als kind ondergedoken zijn geweest in Wijchen, Alverna en omgeving.
Gelieve contact op te nemen met H.H.Themans,
Van Boshuizenstraat 571, 1082 AV Amsterdam,
tel: 020-6420343, e-mail; h.h.themans@planet.nl
Adrie Termeulen zoekt Yvonne van Raay waarmee
ik in het Brastagi kamp zat. Ik zou graag contact met
haar willen maken. Mijn adres is: Adrie Termeulen,
208 Rock Landing Rd., Mashpee, MA, 02649, USA,
tel: +1-508-681-8062, e-mail: altermeulen@comcast.net
Wie woonde tussen 1945 en 1949 aan de V.d. Boslaan te Darmo en kan getuigen dat de familie
Sablan, op nr. 66 en bestaande uit moeder Rosa,
dochters Tine en Angela en zoon Harry (toen tussen
de 4 en 9 jaar) te maken met hadden met bedreigingen door de pemoeda’s? De naaste buren waren: de
families Sersantie en (aan de overkant) de familie Stok.
Reacties graag naar: dhr. H. Sablan, Florisstraat 59-2,
6826 SE Arnhem, tel: 06-21291865 of 026-4822246,
e-mail: h.sablan@chello.nl
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ten toon
Levensverhaal in beeld
Project van Joods Maatschappelijk Werk
In aanvulling op de hulp- en dienstverlening die
JMW biedt, is in 1996 een project gestart om
mensen met een Joodse achtergrond in de gelegenheid te stellen hun levensverhaal te vertellen en
dit op beeld vast te leggen. De Shoah speelt bij de
meeste deelnemers een bepalende rol in hun leven.
Dat geldt niet alleen voor de generatie die de
oorlog zelf heeft meegemaakt maar ook voor hun
kinderen. Ook deze naoorlogse Joodse generatie
kan daarom aan het project deelnemen.
‘Door het vertellen van mijn verhaal ben ik me
bewust geworden van mijn overlevingskracht.’

Foto: Isabel Ruiz-Clavijo

In het persoonlijke levensverhaal dat mensen voor
de camera vertellen staan de eigen herinneringen
en associaties centraal. De verteller geeft daarmee
betekenis aan zijn of haar ervaringen. Dit is heel vaak
van grote waarde voor de verteller zelf. Het delen
en doorgeven van de persoonlijke geschiedenis met
en aan partner, ouders, kinderen, kleinkinderen of
anderen kan troostend en verbindend zijn.
Niet zelden geeft dit een opening voor een gesprek.
Eén deelnemer vatte dit kernachtig samen toen
hij in het eindgesprek opmerkte:

&

te doen

‘Wat ik nooit heb durven vertellen aan mijn kinderen, en wat zij mij nooit hebben durven vragen, is
nu wel gelukt en ik voel me hierdoor meer dan ooit
met hen verbonden.’
De begeleider, een ervaren maatschappelijk werker
van JMW, helpt de verteller lijn in zijn of haar levensverhaal aan te brengen; gebeurtenissen komen
daardoor in een context te staan. Vaak ontstaat er
een verhelderend inzicht en overzicht, waardoor
ruimte ontstaat voor wat nu belangrijk is in het leven.
Het persoonlijke levensverhaal dat op deze manier
ontstaat kan ook in het kader van een (bestaand)
hulpverleningsproces of therapie gebruikt worden.
‘Het was emotioneel en zwaar om mijn geschiedenis
vast te leggen, maar ik ben nu trots en laat hiermee
iets na voor mijn dierbaren.’
De opnames kunnen op regiokantoren van JMW,
op het hoofdkantoor in Amsterdam en/of bij de
verteller thuis gemaakt worden. Levensverhalen in
Beeld begint altijd met een kennismakingsgesprek,
daarna kunnen één tot drie opnames plaatsvinden.
Na de opnames treffen deelnemer en begeleider
elkaar altijd nog een keer voor een eindgesprek.
‘Hiermee heb ik een getuigenis afgelegd voor
eenieder die het wil horen.’
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact
opnemen met Stichting Joods Maatschappelijk Werk,
Esther van Stratum, coördinator van het project
Levensverhaal In Beeld. De Lairessestraat 145-147,
1071 HJ Amsterdam, tel: 026-4451289, e-mail:
videoproject@joodswelzijn.nl De kosten bedragen
€ 30,-. JMW bewaart geen kopie van de opnames.
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De Tweede
Wereldoorlog in
100 voorwerpen
5 februari t/m 5 mei 2014, Rotterdam

CAPITULATIEVLAG
14 MEI 1940, ROTTERDAM

1 VAN DE 100 VOORWERPEN
VANAF 5 FEBRUARI 2014 TE ZIEN
IN DE KUNSTHAL ROTTERDAM

WWW.TWEEDEWERELDOORLOG.NL

Foto: Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Vijfentwintig oorlogs-, verzetsmusea en herinneringscentra werkten samen aan de unieke tentoonstelling
‘De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen’.
Ad van Liempt, televisiemaker en bekend van
vele publicaties op het gebied van de Tweede
Wereldoorlog, trad op als gastcurator van de
tentoonstelling.

Foto: Geert Snoeijer

Bijzondere verhalen
Achter elk voorwerp schuilen tal van gebeurtenissen
die persoonlijke herinneringen, emoties, huivering en
ontroering opwekken aan de roerige jaren van 19401945. Zoals de capitulatievlag die sergeant-majoor
Gerrit van Ommering op de dag van het bombardement op Rotterdam maakte van een snel weggepakt
laken vol bloedspetters en een bezemsteel. Of het
vermommingsbrilletje dat de roodharige verzetsstrijdster Hannie Schaft gebruikte.

Koning Willem-Alexander opende de tentoonstelling
in de Kunsthal.

Op 5 februari 2014 opende Koning Willem-Alexander
in de Kunsthal Rotterdam ‘De Tweede Wereldoorlog
in 100 voorwerpen’. De tentoonstelling neemt de
bezoeker mee naar de tijd van de Tweede Wereldoorlog aan de hand van 100 bijzondere voorwerpen.
De zorgvuldig gekozen voorwerpen, afkomstig uit
vijfentwintig Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
vertellen ieder een eigen verhaal. Ook het Nederlands publiek heeft voorwerpen aangedragen, hiervan zijn er vijf geselecteerd voor de tentoonstelling.
Een voorproefje van de voorwerpen en meer informatie vindt u op: http://www.tweedewereldoorlog.nl/
en op www.facebook.com/100voorwerpen

Voor jong en oud
Deze tentoonstelling geeft de oorlog voor jong en
oud een betekenisvol gezicht en is een uniek samenwerkingsverband tussen vijfentwintig Nederlandse
oorlogs- en verzetsmusea en het Nationaal Comité
4 en 5 mei. Bij de tentoonstelling wordt een uitgebreid
programma voor scholen georganiseerd.
Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam.
Tel.: 010-4400301, website: www.kunsthal.nl
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 10 - 17 uur,
zon- en feestdagen: 11 - 17 uur, maandag gesloten.
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Vraag
antwoord
Ik heb een aantal vragen en zou graag iemand
persoonlijk willen spreken. Kan ik bij u langs komen?
Het is binnen Nederland altijd mogelijk om persoonlijk
met een van onze medewerkers te spreken. U moet
dan wel van te voren een afspraak maken. De medewerker kan dan tijdig over uw dossier beschikken en
bij de beantwoording van uw vragen rekening houden
met uw persoonlijke omstandigheden. Als de afstand
naar het SVB kantoor in Leiden voor u te groot is, dan
kunt u afspreken dat iemand van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) u op een
ander SVB kantoor in Nederland te woord zal staan.
Kan ik als kind van een oorlogsgetroffene
in aanmerking komen voor een uitkering?
Dat hangt af van uw eigen oorlogservaringen en
de gevolgen daarvan voor uw gezondheid. Bent
u geboren na de bevrijding of soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië dan kunt u alleen bij
kosten voor psychotherapie een beroep doen op
de zogeheten TVP-regeling. Voor meer informatie
raden wij u aan om contact op te nemen met onze
cliëntservice medewerkers op tel: 071-5356888.
Wat moet ik doen als ik mijn uitkering voortaan
op een ander rekeningnummer wil ontvangen?
Als u betalingen op grond van de Nederlandse
Wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen voortaan op een andere rekening wenst
te ontvangen, moet u dat tijdig aangeven bij de
afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB te Leiden.
Bij uw verzoek moet u een kopie van een afschrift
van de nieuwe rekening meesturen, zodat wij
zekerheid hebben over het juiste rekeningnummer
en de tenaamstelling. Let op: het doorgeven van
een ander rekeningnummer aan de SVB voor uw
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AOW betekent niet dat u ook onze betaling
voortaan op dit rekeningnummer zult ontvangen.
Ik ga psychotherapie volgen. Worden de kosten
betaald door de zorgverzekeringswet of door u?
In Nederland zit psychotherapie in het basispakket
van de zorgverzekering. De eerste € 360 van zorg uit
het basispakket moet u zelf betalen; dit betreft het
eigen risico. Voor de vergoeding van het eigen risico
kunt u bij ons terecht. Hiervoor zijn de voorwaarden:
• U heeft van ons een beschikking voor psychotherapie; heeft u geen beschikking, dan kunt u bij
ons een vergoeding voor psychotherapie aanvragen,
als u als vervolgde, burger-oorlogsslachtoffer of
verzetsdeelnemer bent erkend.
• U benut de mogelijkheden die de zorgverzekering
biedt.
Noodzakelijk is dat u eerst naar uw huisarts gaat.
De huisarts zorgt voor een passende behandeling
of een verwijzing.
Betaaldata 2014
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze
betalingsopdrachten aan de banken versturen
(betaalopdrachten voor de Wet Buitengewoon
Pensioen verlopen via de Stichting 1940-1945).
Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen
duren voordat het bedrag op uw rekening staat.
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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 2014 sturen
naar:
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SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Horizontaal 1 Griekse god 6 van jaren her 10 Zeer Eerwaarde 12 stand
13 niet veraf 15 zich verbeelden 17 reeds 18 ongeveer 20 zacht buisje
21 wijnsoort 23 voegwoord 24 zwaardwalvis 26 onvolgroeid 28 voorzetsel 29 flauw 31 toestemming 32 masker 33 wees gegroet 35 zangnoot
36 sluiting aan kleding 38 elektronisch bericht 40 motorrijtuig 42 verbruikt 43 Bijbelse plaats 44 jonge vrouw 46 katoenpluis 48 jongen 50
me 52 holle buis 53 Schotse rivier 54 schuifbak 55 lofdicht 57 erg leuk
59 tennisterm 62 gewricht 63 middeleeuwen (afk.) 64 wachthuisje
66 rijstgerecht 68 verscheidene 69 loofboom 70 enig 72 melkklier
73 trend 75 vogel 76 brede blik 77 eindtoets.

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).

Verticaal 1 op zichzelf staand 2 tricot sporthemd 3 rund 4 abonnee 5
onpasselijk 6 kloosteroverste 7 windvrije kant 8 bezittelijk voornaamwoord
9 gegevens (Latijn) 10 Kaapse ezel 11 een zekere 14 in werking 16 op dit
moment 19 voor 22 mineraalwater 24 familielid 25 bevestigingsmiddel
27 elektrisch geladen deeltje 28 sluitmiddel 29 zijrivier v.d. Schelde 30 muzieknoot 31 kriebelend gevoel 32 grap 34 verleidelijke vrouw 35 rondhout
36 manuscript 37 evenzeer 38 tijdperk 39 hoofdstad van Peru 41 plakband
43 Frans lidwoord 45 deel van het bovenbeen 47 niet bezet 48 wig 49
tropische vogel 51 op deze wijze 53 zulke 54 koeienmaag 56 maangodin
58 opening in de muur 59 soort 60 vloeibare lava 61 verlangen 62 plaats
in Oekraïne 63 in iemands voordeel 65 toespraak 66 gril 67 ja (Spaans)
68 dun deegwaar 71 kadastraal inkomen 72 bolgewas 74 vanwege.

Prijswinnaars decemberpuzzel 2013:
De juiste oplossing was: kerstster. Velen hadden het goed. De
winnaars zijn: dhr. J. Markwat, New
Westminster, Canada (1e prijs);
mw. I.L. von Essen, Eindhoven (2e
prijs), mw. V. Kuyp-Winter, Amersfoort (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

Bezoekadres (op afspraak)

tel: 071 - 535 65 00, fax: 071 - 576 60 03

120 Kearney Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104)

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

tel: +1 877 303 3639 (Toll free), fax: +1 415 291 2049

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

e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl, website: http://sanfrancisco.the-netherlands.org

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

tel: +1 416 595 2408, +1 877 303 3639 (Toll free), fax: +1 416 598 8064

tel: +972-3-7540741 / +972-3-7540742

e-mail: tor-wuv@minbuza.nl, website: www.dutchmissions.com

fax: +972-3-7540757, e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

tel: +62 (0)21 524 8200, fax: +62 (0)21 525 0443

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

tel: +61 (0)2 9387 6644, fax: +61 (0)2 9387 3962

website: http://indonesie.nlambassade.org

e-mail: syd-wuv@minbuza.nl, website: www.netherlands.org.au
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