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Mag ik u even
aanspreken?
Op 24 oktober 2020 wordt de oprichting herdacht
van de Verenigde Naties, 75 jaar geleden. De VN
als belofte voor het gezamenlijk streven naar ‘dit
nooit weer’ en naar blijvende wereldvrede.
2020 is een historisch jaar met de samenloop van
de herdenking van 75 jaar Vrijheid en de onvrijheid
van het allesoverheersende coronavirus. Dit leidde
tot herdenkingen zonder publiek (maar wel online),
met stilte en soberheid. Ook op terreinen als
gezondheidszorg en economie was er bereidheid
en vindingrijkheid om los van gewoonten zaken te
regelen. Velen zien een diepere betekenis in deze
pandemie juist in dit herdenkingsjaar. Is het een
signaal om meer bewust te zijn van het grote goed
van de vrijheid maar ook van problemen als het
klimaat, discriminatie en onze afhankelijkheid en
kwetsbaarheid?
Bijzonder waren dit jaar ook ferme uitspraken en
excuses. Zo maakte premier Rutte in januari bij de
Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam
excuses voor de opstelling van de overheid in de
oorlogsjaren. En op de internationale Holocaust
Memorial Day wees de Poolse overlevende Marian
Turski erop dat wat de Duitsers deden overal kan
gebeuren als de democratie niet wordt beschermd
en mensenrechten worden geschonden. Hij riep
op tot een elfde gebod ‘Gij zult niet onverschillig
zijn’, dat wil zeggen niet zwijgen, niet wegkijken.
In maart bezocht het koninklijk paar het Nederlandse Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, waar
4.300 landgenoten begraven liggen. Later sprak
de Koning: ‘Voor de geweldsontsporingen van
Nederlandse zijde wil ik hier in navolging van
eerdere uitspraken van mijn regering, mijn spijt
uitspreken en excuses overbrengen. Dit doe ik in

het volle besef dat de pijn en het verdriet van de
getroffen families generaties lang voelbaar blijven.’
Op 4 mei 2020 tijdens de ingetogen herdenking
op de Dam sprak de Koning over de geleidelijke
ontneming van rechten aan de Joden en over de
moed van het verzet. Maar ook over: ‘medemensen
in nood die zich in de steek gelaten voelden, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, ook
vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder...’
Bij de indrukwekkende Nationale Herdenking van
het einde van de oorlog in Nederlands-Indië op
15 augustus was de Koning aanwezig en wees
premier Rutte op het belang van het Indisch Monument en de daarmee verbonden herdenkingen
- niet alleen om terug te kijken, maar ook als
erkenning van oorlogservaringen en trauma’s. Hij
benadrukte dat de persoonlijke verhalen over leed,
verlies en doorgaan, moeten worden doorgegeven.
Tenslotte maakte de NS nog een gebaar. Na de
individuele tegemoetkoming voor de treintransporten, onlangs met een collectieve financiële
bijdrage aan de vier oorlogsherinneringscentra
toegekend ten behoeve van voorlichting en
educatie aan de jongere generaties.
Kennelijk moest er ook in ons land veel tijd overheen gaan om publiekelijk te durven terugkijken
naar de zwarte bladzijden in onze geschiedenis
en daarover stelling te nemen.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Aarnout, vader Hugo, Francis Loudon en moeder Henriëtte Loudon-Snouck Hurgronje voor de oorlog in Batavia.

Bij de herdenking van de Junyo Maru ontdekte
ik meer over mijn vaders levenseinde
Aarnout Loudon
vertelt over zijn
Japanse gevangenschap en het verlies
van zijn vader bij een
scheepsramp in Indië.

Oud-AkzoNobel topman Aarnout Loudon gaf onlangs een televisieinterview in het kader van de Nationale Herdenking 15 augustus 2020.
Vandaar dat wij hem graag uitvoeriger wilden spreken over zijn oorlogservaringen. Zijn vader was een van de slachtoffers van een grote
scheepsramp met het Japanse vrachtschip Junyo Maru. Als kleine
jongen van vijf jaar zag hij zijn 33-jarige vader voor het laatst.
Op 18 september 1944 werd de Junyo Maru door een Engelse onderzeeër getorpedeerd voor de kust van Sumatra. Aan boord was echter
geen vracht, maar het schip was volgeladen met geallieerde krijgsgevangenen en romoesha’s, Indonesische dwangarbeiders, bestemd
voor de tewerkstelling aan de Pakan Baroe Spoorweg op Sumatra.
Onder de krijgsgevangenen bevonden zich Amerikanen, Australiërs,
Engelsen en Nederlanders.
Kaketoes in onze tuin
Aarnout Loudon vertelt: ‘Wij hebben nooit geweten hoe mijn vader,
Hugo Loudon, precies aan zijn einde is gekomen. Hij werkte op het
Ministerie van Koloniën in Den Haag. Voor de oorlog trouwde hij met
mijn moeder Henriëtte Snouck Hurgronje. Op 10 december 1936 werd
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Aarnout Loudon, vijf jaar.

Aarnout, 5 jaar, met Francis, 3 jaar.

ik geboren in Den Haag en ook mijn broertje Francis
werd nog in Nederland geboren op 1 juni 1938.
Kort daarop werd mijn vader overgeplaatst naar
Batavia als lid van de Algemene Secretarie van de
Gouverneur-Generaal van Indië. Mijn ouders vertrokken met jonge kinderen op de boot naar Indië. Eind
1938 arriveerden we in Tandjong Priok, de haven van
Batavia. We kregen een woning op de Soendaweg
in Batavia. Ik herinner me de mooie kaketoes in de
kooien in onze tuin. Al snel ontmoette ik mijn jeugdvriend Casijn van Till.’
De laatste herinnering aan mijn vader
‘Na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december
1941 moest mijn vader zich melden bij het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger. Als laatste herinnering zie
ik hem als lid van de stadswacht voorbij marcheren,
waarschijnlijk om de burgerij te tonen hoe weerbaar
wij waren met het oog op het naderende conflict
met Japan. Dit zal eind 1941 of begin 1942 geweest
zijn, hij was drieëndertig jaar en ik vijf. Samen met
mijn moeder en broer keek ik naar dit militaire defilé.
Ik vond het jammer dat hij niet terugzwaaide. Daarna
hebben we hem nooit meer gezien.’
Moeder werd door de Kempeitai
gevangengenomen
‘Enkele maanden na de Nederlandse capitulatie op
8 maart 1942 is mijn moeder door de Kempeitai - de
Japanse militaire politie - gevangengenomen. Ze
heeft daar als straf heel lang in vier ringen gehangen
en moest gymnastiek bruggetjes maken, terwijl ze

Mijn jeugdvriend Casijn van Till en ik.

werd ondervraagd. Ze heeft mij nooit verteld wat ze
wilden weten. Het zal waarschijnlijk met mijn vaders
werk te maken hebben gehad.
In oktober 1942 moest mijn moeder met ons naar
het vrouwenkamp Kramat, gelegen in een woonwijk
in Batavia. Ik was vijf jaar toen ik dit kamp in moest
en nam mijn fiets mee om er te leren fietsen. Mijn
moeder nam een koffer met het hoognodige mee
en een rugzak met daarin het bronzen beeld van een
paard. Aan dit huwelijkscadeau van zijn broer was
mijn vader zeer gehecht. We kregen een kamer in
een woonhuis waar mijn moeder de kussens van de
bank wegliet uit angst dat deze meegenomen zou
worden door de Japanners.’
Dwarrelende vliegers in kamp Tjideng
‘Op 23 augustus 1943 moesten 2.500 vrouwen en
kinderen van kamp Kramat naar kamp Tjideng, ook
in Batavia gelegen. Bij ons vertrek vertrouwde mijn
moeder mij de zorg over het bronzen paard toe. Ze
zei: “Van nu af aan ben jij verantwoordelijk voor het
paard. Je vader zal heel blij zijn als hij dat beeld na
de bevrijding terugziet. Je vader is erg op dit paard
gesteld, thuis nam hij het soms in zijn handen. Het
is een huwelijkscadeau van zijn oudste broer.”
In Tjideng werden vrouwen wreed gestraft door
de beruchte kampcommandant Sonei. Wij moesten
tweemaal per dag langdurig op appèl staan. Naast
de appèlplaats waren de geesteszieken ondergebracht die steeds engere geluiden maakten.
We kregen ’s ochtends stijfselpap en ‘s avonds
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Francis en Aarnout Loudon in Californië, 1946.

Het bronzen paard waar mijn vader erg op was gesteld.

waterige groentesoep. Je had voortdurend honger.
Mijn jeugdvriend Casijn van Till ontmoette ik weer
in kamp Tjideng. Samen sprongen wij daar over de
slootjes van de gaarkeuken op zoek naar kleine
stukjes sambal, goed voor de vitamine C. De meeste
indruk op mij maakten de vliegers in het kamp
Tjideng. De grote jongens maakten met hars uit de
bast van naaldbomen een lijm waarmee ze langs het
vliegertouw glasscherfjes vastlijmden. Dan was het
de kunst om tijdens het vliegeren de vliegers van
anderen uit de lucht te snijden. Het waren spannende
luchtgevechten met vliegers tussen de jongens in
het kamp en de buitenkampkinderen die veel
mooiere vliegers hadden, zodat de jongens in het
kamp die probeerden neer te halen. Ik was te klein
voor het vliegeren, maar het was zo mooi om naar
te kijken en de vliegers omlaag te zien dwarrelen.’

Daar was een Japanner, die wij Flappie noemden,
vanwege de flappen van zijn pet in zijn nek tegen de
zon. Hij maakte in de gaarkeuken kleine dammen voor
het afvalwater. Toen Irakese kinderen de dammen
hadden doorgeprikt, liet hij hen als straf met hun blote
voeten op een gloeiendhete ijzeren plaat staan. Dit
was vreselijk om te zien, laat staan om mee te maken.
In kamp Adek moest mijn moeder vanwege een hevige
maagziekte en dysenterie naar een ziekenbarak.
Francis en ik vonden twee sigaretten bij moeder die
zij bewaarde voor de bevrijding. Zij lag bij het open
raam en mijn broer en ik staken allebei een sigaret op.’

Een vreselijke straf
‘Met vrachtwagens werden we naar kamp Tangerang
gebracht, gehuisvest in de oude jeugdgevangenis
Tanahtinggi, gelegen ten westen van Batavia. Aan
kamp Tangerang heb ik weinig herinneringen. In
dit kamp werden wij ondergebracht in de barakken
waarin koelies voor de Deli tabaksplantages hadden
gewoond. Joodse en Joods-Irakese vrouwen en
kinderen werden in aparte barakken gehuisvest.
Wij sliepen in een barak met alleen maar Nederlandse vrouwen en kinderen.
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Korte broeken van parachutestof
‘Pas in augustus 1945 na de capitulatie van Japan zijn
we door Brits-Indische troepen bevrijd. Wij hoorden
in ons laatste kamp, Adek, dat mijn vader de scheepsramp met de Junyo Maru niet had overleefd. Van
de bevrijding herinner ik me dat Lady Mountbatten
door kamp Adek liep en vanuit een wagen make-up
uitdeelde. Er werden pakketten voedsel aan parachutes gedropt. Vrijwel alle vrouwen waren meer in
de parachutestof geïnteresseerd dan in de voedselpakketten, want van de stof konden ze kleding
maken. Mijn moeder maakte er keurige korte
broeken voor ons van. De Brits-Indische soldaten
brachten ons naar Hotel Daendels in Batavia, dat als
opvanghotel werd gebruikt. Daar waren deze strijdtroepen naast gevestigd om ons te beschermen.

den zeer beperkte herinneringen aan hem. Pas toen
ik twaalf jaar werd en andere jongens allerlei spannende dingen zag doen met hun vader, miste ik
hem. Mijn moeder was een sterke vrouw die tijdens
de oorlog steeds de indruk wekte dat alles gewoon
was en dat er absoluut geen reden was om medelijden met jezelf te hebben. Dat is ook de indruk die
ik aan de oorlog heb overgehouden. Daarom heb
ik geen last gehad van een oorlogstrauma.

Vader, Hugo Loudon, in zijn stadswacht-uniform in
Batavia, vlak voor zijn internering.

Zij droegen lange baarden en een tulband. En ze
waren ontzettend aardig, want ik mocht meerijden
in een jeep. Mijn broer en ik hadden al zo lang geen
volwassen mannen meer gezien, dus we vonden
hen interessant.’
Op de boot om in Amerika aan te sterken
‘Mijn vader was de jongste van drie zonen. Zijn
middelste broer werkte bij Shell in Venezuela en regelde dat ons gezin vanuit Singapore per boot naar
Amerika kon vertrekken. In New York was ik diep
onder de indruk van het Vrijheidsbeeld. In de trein
naar Californië legde mijn moeder ons in een slaapcoupé en hoopte dat ze een drankje kon bestellen
in de treinbar. Maar de staat Texas waar we toen
doorheen reden was drooggelegd, dus er was geen
drank verkrijgbaar. We konden bij een oom en tante
in Californië aansterken. Op 29 juni 1946 arriveerden
we per vliegtuig op Schiphol, waar we veel Hollandse
vlaggen zagen wapperen in verband met de verjaardag van prins Bernhard.’
Indische jongens
‘Toen we terug waren in Nederland heeft mijn
moeder het bronzen beeld van het paard aan mij
gegeven. Het heeft altijd op mijn bureau gestaan
en is een herinnering aan mijn vader. Om eerlijk te
zijn had ik toen nog geen traan om de dood van
mijn vader gelaten. Wij waren nog zo jong en had-

In Den Haag ging ik naar de vijfde klas van de Haagsche Schoolvereniging aan de Nassaulaan. Daarna
ging ik naar het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum
en daar heb ik mijn diploma gymnasium-b gehaald.
Op mijn lagere school had ik een verschrikkelijk onaardige leraar die vertelde hoe je kaas kon bereiden.
Hij zei: “Als jullie niet van kaas houden, mogen jullie
mij die kaasbonnen geven.” Veel schaarse producten
bleven na de oorlog ook nog op de bon verkrijgbaar. Wat orde betreft was de school heel streng
en dat was voor ons erg moeilijk. Het was ons als
kampkinderen door de Japanners verboden om les
te krijgen, dus het rechtop blijven zitten in de schoolbanken was voor mij al een beproeving. Hollandse
jongens daagden me wel uit, maar durfden niet met
me te vechten. Wij Indische jongens hadden de
reputatie dat we heel gemeen vochten.’
Herdenking van de Hell Ships
‘In 2013 vond een herdenking plaats van de ‘Slachtoffers van de Japanse zeetransporten’ in Bronbeek
waarbij ik samen met mijn broer Francis aanwezig
was. Deze zeetransporten werden door de Japanners
gebruikt om arbeidskrachten, bestaande uit krijgsgevangenen en romoesha’s, te vervoeren voor de
bouw van bruggen, vliegvelden en spoorwegen.
Ze kregen de naam ‘Hell Ships’ omdat de bewakers
zo’n wreed regime handhaafden en de schepen
zo smerig waren van de dwangarbeiders met dysenterie, dat door de onmenselijke omstandigheden
al slachtoffers vielen voordat de Hell Ships officieel
‘hun lading’ losten. Het beruchtste schip was de
Junyo Maru, dat op 18 september 1944 werd getorpedeerd door de Engelse onderzeeër HMS Tradewind. Dat kan de Britse Marine niet kwalijk worden
7

Een fatale keuze
‘Mijn vader was ambtenaar, maar ook lid van de
stadswacht van Batavia en achteraf was dat de
directe schakel met de ondergang van de Junyo
Maru en zijn dood. Na de capitulatie voor de Japanners werd hij met alle stadswachters voor de keuze
gesteld of hij als militair wilde worden beschouwd
of als burger. Zoals de meeste stadswachters koos
hij voor het militaire karakter van deze organisatie,
waarschijnlijk omdat men als krijgsgevangene een
betere behandeling verwachtte dan als burger in
een concentratiekamp. Achteraf is deze keuze hem
fataal geworden, want als burger zou hij wellicht
nooit op dit zeetransport met krijgsgevangenen,
maar in een mannenkamp terecht zijn gekomen.
Op de lijst van slachtoffers van de Junyo Maru
staat dat hij sergeant van het KNIL was.’
Een bijzondere ontmoeting
‘Mijn broer Francis en ik ontmoetten bij deze herdenking in 2013 één van de overlevenden, vaders vriend,
de heer Willem Punt. Hij had met mijn vader in het
krijgsgevangenenkamp Struiswijk in Batavia gezeten.
Hij vertelde ons onverwachts hoe mijn vader aan zijn
einde was gekomen. Op dat moment wist ik alleen
dat mijn vader de torpedering had overleefd en de
eerste nacht in zee had rondgedobberd. Iemand
riep hem in het donker en hij antwoordde nog.
Willem Punt vertelde ons: “De volgende dag
kwam er een Japans korvet, dat de Junyo Maru had
geëscorteerd, terug om een aantal drenkelingen
op te halen. Het was de kunst om gered te worden,
want daar waren strenge regels voor. Als de Japanse
8 Aanspraak - september 2020

Foto: Adriaan Mazel

genomen, want de Japanners hielden zich niet aan
internationale oorlogsconventies voor het vervoer
van krijgsgevangenen. Het schip droeg alleen een
Japanse vlag, dus geen witte vlag met een rood kruis
en op de zijkant van het schip was geen rood kruis
geschilderd, de tekenen voor krijgsgevangenen aan
boord. De Junyo Maru zonk in een kwartier. In totaal
zijn er circa 5.600 van de 6.500 opvarenden omgekomen waarmee het één van de grootste scheepsrampen aller tijden is geworden. Het grootste aantal
doden viel onder de romoesha’s met circa 4.000 mannen en daarnaast circa 1.600 Nederlandse, Engelse,
Amerikaanse en Australische krijgsgevangenen.’

Aarnout Loudon: Bij mijn pensionering in 2004.

commandant een eerste fluitsein had gegeven,
mochten de drenkelingen aan boord worden gehaald. Ikzelf werd nog binnen de tijd uit zee gered.
Na een tweede fluitsein moesten de Japanners
stoppen met het redden en werd niemand meer
toegelaten. Het tweede fluitje had al geklonken toen
ik jullie vader uit het water trok en de Japanners hadden gezien dat hij dus te laat aan boord was. Ik wilde
Hugo nog verbergen tussen de mannen op het achterdek, maar de Japanners hadden hem in de gaten
en droegen hem op weer in zee te springen. Jullie
vader moest die order opvolgen. Wij protesteerden
hevig, maar Hugo gehoorzaamde. Hij liep naar de
rand van het schip en sprong kalm en waardig in zee.
We riepen hem nog na: ‘We komen terug om je te
halen.’ De Japanners lieten dat niet toe en hij stierf
met vele anderen de verdrinkingsdood.”
Als we niet naar die herdenking waren gegaan, dan
hadden we dit laatste puzzelstukje nooit gevonden.
Deze ontmoeting met de heer Punt is voor mij een
beloning voor officieel herdenken geworden. Voor
ons was het belangrijk om van zijn goede vriend dit
indrukwekkende verhaal over vaders laatste momenten nog te kunnen horen. Sindsdien ga ik elk jaar naar
de herdenking van de slachtoffers van de Hell Ships.’
Interview: Ellen Lock

Joty ter Kulve-van Os,

Foto: Elisabeth ter Kulve
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‘Mijn moeder was mijn rots in de branding!’
Terug naar Linggadjati met Joty ter Kulve-van Os
Juriste Joty ter Kulve-van Os overleefde samen
met haar moeder, grootmoeder en zusje de Japanse
vrouwenkampen Kareës, Buitenzorg en Kramat. Zij
was vijftien jaar toen zij met haar moeder en zus werd
gevangengenomen door de Kempeitai. ‘Onder alle
omstandigheden in de jappenkampen bleef mijn moeder voor haar hele familie zorgen. Zij is voor mij een
groot voorbeeld geweest.’ Haar moeder wist te voorkomen dat Joty en haar zus Cora als troostmeisjes
gebruikt zouden worden door Japanse soldaten. Joty
vertelt: ‘Moeder bleef ons verdedigen tegenover een
Japanse hoofdofficier van de Kempeitai, de Japanse
militaire politie, die ons gevangen wilde nemen
voor zijn mannen. Ik heb groot respect voor haar.’
Ons huis in Linggadjati
‘Mijn Nederlandse vader, Koos van Os, had een
betonfabriek in Semarang. Hij ontmoette mijn moeder bij een pianoconcert en werd op slag verliefd.
Hoewel hij geen noot kon lezen, sloeg hij graag de
muziekbladen voor haar om tijdens haar concert. Op
2 maart 1927 werd ik geboren in Semarang. Mijn zus
Cora was twee jaar ouder en drie jaar later kregen
we een broer, Willem. Mijn vader kocht grond in
het bergdorp Linggadjati, waarop hij een groot huis

heeft gebouwd dat later een museum is geworden.
Ook legde hij er een watersysteem aan met behulp
van bamboe pijpen. Het dorp ligt aan de voet van
een oude vulkaan en de dichtstbijzijnde grote stad
is Cheribon, aan de noordkust van West-Java.
In 1934 is mijn vader op slechts negenendertigjarige
leeftijd overleden aan een nierbekkenontsteking.
Mijn moeder werd dus jong weduwe en bleef met
drie kinderen en haar ouders achter. Zij gaf veel
pianoles om wat geld te verdienen en mijn grootvader zorgde voor voldoende wild voor ons en het
personeel. Wij hadden Javaans personeel in huis,
zoals toen gebruikelijk was. Wij werden zowel door
mijn ouders als onze kokkie en djongos - onze
huisbedienden - streng opgevoed.’
Geweren begraven
‘Begin maart 1942 zagen mijn zus en ik voor het eerst
Japanse soldaten toen wij waren gaan zwemmen
in een natuurzwembad met grote vissen. Toen we
naar huis liepen, schrokken we van een grote stoet
passerende kleine Japanners op motorfietsen. Op
dat moment was ik nog net veertien jaar en zat in de
tweede klas van de hbs. Mijn grootvader was dol op
9

Foto’s: familiealbum Joty ter Kulve-van Os

Joty, vader Koos, Cora, moeder met Willem van Os, Linggadjati 1930.

jagen en we aten vaak zijn vangst omdat we zo afgelegen woonden. Mijn moeder was juist in een kuil in
de tuin alle geweren van grootvader aan het begraven voor de Japanners, toen we opeens door hen
werden omringd. Mijn moeder toonde geen angst
en kon goed uitleggen dat dit geweren voor de jacht
waren en dat we vele monden moesten voeden.
Daar had de Japanse commandant toen begrip voor.
Waarschijnlijk speelde het ook een rol dat moeder
er niet blank, maar donker Indisch-Portugees uitzag,
want ze lieten haar aanvankelijk met rust.
Direct na capitulatie op 8 maart 1942 moesten
de Hollandse mannen zich melden bij de Japanse
bezetter voor het burgerkamp of voor een krijgsgevangenkamp. In oktober 1942 kregen alle Hollandse
vrouwen in West-Java een oproep om zich te melden voor het vrouwenkamp in de Europese woonwijk
Kramat in Batavia. Mijn moeder was van IndischPortugese afkomst, maar vanwege haar huwelijk met
mijn vader was zij een Indische-Nederlander geworden. Wij spraken thuis keurig Hollands en leerden
dit ook op de lagere school. Aanvankelijk mocht ik
nog met mijn moeder buiten het kamp blijven.’
10 Aanspraak - september 2020

Vastgezet door de Kempeitai
‘In december 1942 moesten mijn moeder, zus en ik
ons melden bij de Kempeitai - de Japanse militaire
politie - in Cheribon. Zij wilden mijn zus en mij gebruiken als troostmeisjes voor de Japanse soldaten.
Mijn moeder mocht weer weggaan, maar zij protesteerde fel tegen de Japanse Kempeitai-hoofdofficier.
Ze zei: “Dan moeten jullie mij eerst doodschieten, ik
laat mijn dochters hier niet achter!” Daarop liet hij
ons drie dagen opsluiten in een donkere cel. Ik was
vijftien en stond doodsangsten uit, omdat er geen
licht was in de cel, maar mijn moeder was onze rots
in de branding en bleef sterk. Toen we eruit mochten vroeg de hoofdofficier: “Wat heeft u hiervan
geleerd?” Mijn moeder was zo’n flinkerd, zij hield
voet bij stuk en antwoordde precies hetzelfde. Wonderlijk genoeg had hij respect voor haar, want hij zei
opeens: “Ga naar huis, neem je dochters maar mee,
want morgen moeten jullie allemaal naar het kamp.”’
Het leven aanvaarden zoals het komt
‘We kregen slechts één dag om terug te reizen en
snel onze koffers te pakken. Mijn grootvader was al
zwak qua gezondheid en wilde absoluut niet mee.

Foto: Elisabeth ter Kulve

Joty van Os, 1949.

Joty ter Kulve-van Os, 2020.

Hij moest toch mee met ons naar het kamp in
Bandoeng, maar zei voortdurend: “Ik wil niet naar
een kamp, want dan ga ik dood.”
Bij aankomst bij de bewaakte ingang van het kamp
Kareës in Bandoeng stonden er Hollandse meisjes
achter het prikkeldraad op ons te wachten. Zij boden
vriendelijk aan om onze koffers alvast naar ons verblijf te brengen. Toen we onze koffers terugvonden,
hadden die rotmeiden al het eten eruit gestolen.
Logisch want zij hadden al maanden te weinig voedsel gehad. Elke dag kregen we ’s ochtends stijfselpap en ’s middags waterige groentesoep. Tussen
de vrouwen onderling waren er veel ruzies met grof
taalgebruik over de te kleine porties rijst. Mijn
moeder was een eerlijke, altijd positieve vrouw en
zij werd al gauw aangewezen als blokoudste om het
voedsel te verdelen. Je kreeg maar twee eetlepels
rijst per persoon en over verschillen in grote of
kleine porties werd onderling gevochten.
Gelukkig wist mijn Indisch-Portugese grootmoeder
veel van groenten en kruiden en zij plukte altijd extra
voedzame bladeren van planten voor ons. Mijn moeder leerde ons om te gaan met tegenslag. Zij bleef
altijd positief en zei: “De Japanners hebben van

ons gewonnen, nu zijn zij de baas. We moeten het
leven aanvaarden zoals het komt en er het beste van
maken.” Mijn grootvader kreeg hevige dysenterie
en stierf inderdaad binnen drie weken, precies zoals
hij had voorspeld. Zijn matras was behoorlijk vies en
mijn grootmoeder en ik ruimden alles op en verzorgden zijn dode lichaam. Ik heb hier veel van geleerd.
Alleen mijn grootmoeder mocht met de Japanse bewakers mee om hem buiten het kamp te begraven.
In Kareës had ik diverse merkwaardige corveeklussen
zoals kuilen graven en weer dichtgooien, grassprietjes knippen met een nagelschaartje, maar ook zwaar
werk zoals helpen bij het aanleggen van een weg.’
Het afscheid van mijn broer
‘Op een dag moest mijn broer Willem zich met alle
jongens van tien jaar en ouder melden bij de uitgang
van het kamp. Er werd omgeroepen dat de jongens
met hun koffer naar de hoofdingang moesten komen.
Hij mocht maar één koffer meenemen en werd op
een vrachtwagen gehesen om naar het mannenkamp te gaan. We moesten snel afscheid van hem
nemen en dit was verschrikkelijk verdrietig voor ons
allemaal. Willem verdween direct uit zicht vanwege
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de hoge bamboe kampomheining. Mijn moeder
was in korte tijd haar man en haar vader verloren en
nu werd ook nog haar zoon van haar afgenomen.
Voor mij is dit nog steeds het meest afschuwelijke
moment uit mijn leven. Wij hoorden de hele oorlog
niets meer over Willem en maakten ons zorgen of
hij nog in leven was.’
Kamp Kedoengbadak boven Buitenzorg
‘In maart 1944 werden wij in een geblindeerde trein
naar de West-Javaanse stad Buitenzorg gebracht.
Daar aangekomen werden we uitgejoeld door de
lokale bevolking. Vervolgens werden we met Japanse
vrachtwagens vol vrouwen en kinderen naar het kamp
Kedoengbadak ten noorden van Buitenzorg gebracht.
Het kamp was gehuisvest in loodsen van een rubberonderneming en lag op 300 meter boven de zeespiegel en het regende er vaak. Tot februari 1944
was dit een mannenkamp geweest, maar die mannen
waren al naar kamp Tjimahi overgebracht. Het was
er vreselijk vies en wij schrokken van de getekende
doodshoofden, die we in de barak aantroffen. Het
waaide er altijd hard en we sliepen in grote open
loodsen van bamboe, met vrijwel alleen daken op
palen. Daarom zochten we voor grootmoeder een
stuk gevlochten bamboe tegen de tocht op haar slaapplaats. Het stikte er van de ratten. Op een nacht werd
ik gillend wakker van een grote rat die op mijn buik
lag. Er heerste cholera en er stierven vele vrouwen en
kinderen. Als corvee moest ik helpen de lijken in riet
te wikkelen en deze daarna in kuilen te begraven.’
Onze redding
‘Gelukkig werden we na drie maanden, in mei 1944,
overgebracht naar kamp Kramat, een woonwijk in
Batavia. In een afgesloten deel van Kramat zaten
de verkrachte vrouwen en meisjes die gedwongen
troostmeisjes waren geweest voor de Japanse soldaten. Het was verboden om met hen te spreken.
Ik werkte in de gaarkeuken en moest hen wel eens
voedsel brengen. Ik herinner me de enorm trieste
blik van een van die meisjes nog goed.
Van het zware gewicht van de zakken voedsel voor
de Japanners die ik moest sjouwen, ging ik door
mijn rug. Ik leed voortdurend aan dysenterie. Ook
had ik last van hongeroedeem, waardoor ik grote
open wonden op mijn benen kreeg, die niet meer
herstelden. De gevangenschap in Kramat had niet
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langer moeten duren. Voor ons waren de atoombommen een redding, want door de zware arbeid
en de uitputting en besmettelijke ziekten stierven er
velen. Zodra het kamphek openging, rende ik naar
buiten. Ik maakte meteen contact met Indonesische
jongens die bij een jeep stonden en me uitnodigden om bij hen thuis te komen eten. Ik twijfelde hier
geen seconde over en had een fijne middag bij hun
moeder en met zoveel goed Indisch eten dat ik de
tijd vergat. Opeens schoot me te binnen dat ik op
een treintransport richting Bandoeng had moeten
zitten met mijn moeder, grootmoeder en zus. Gelukkig konden de jongens mij naar de eerste stopplek
van die trein brengen. Met heel veel geluk vond ik in
die stilstaande trein mijn familie al snel weer terug.
In Bandoeng kregen we een kamer in een pension
en kon mijn zus Cora aan de slag als typiste voor
een KNIL-officier en mijn moeder verdiende geld
met haar pianolessen. We leefden van dit geld en ik
ging weer naar de hbs op het Christelijk Lyceum in
Bandoeng. Mijn broer was gelukkig zo slim om zich
na zijn bevrijding te melden bij het Rode Kruis waar
hij ons adres heeft gekregen. Hij kwam regelrecht uit
het jongenskamp aangelopen en wij herkenden hem
niet meer. Hij was elf toen we afscheid namen en
nu was hij een lange veertienjarige jongeman geworden. Hij was broodmager en had nauwelijks nog
kleding aan, alleen een tjawat, een witte katoenen
lendendoek.’
Vluchten voor vrijheidsstrijders
‘Al snel werd de situatie voor ons steeds grimmiger
in Bandoeng, want hier was de Bersiap-strijd van
de Indonesiërs het felst. Er werden nog gevechten
geleverd tussen de Brits-Indische troepen die onze
wijk beschermden en de vrijheidsstrijders. Zo moesten
wij een keer vluchten voor vrijheidsstrijders, die het
op ons hadden gemunt met hun messen en bamboe
speren. We bereikten nog net op tijd ons huis, maar
er was op dat moment geen Brits-Indische patrouille
om ons te verdedigen. Toen heeft mijn broer een
hele nacht in de tuin achter een mitrailleur gezeten
om ons te beschermen. Hij was een held en heeft ons
gered, maar dit behoort tot de dingen die ik graag
wil vergeten. De Brits-Indische soldaten beschermden
ons overdag, maar ’s avonds moesten we alle deuren
goed op slot doen om te voorkomen dat zijzelf ons
niet zouden misbruiken als ze hadden gedronken.’

Ons ouderlijk huis
in Linggadjati.

Heel alleen
‘Achteraf bleek Willem naar het jongenskamp Tjimahi
te zijn overgebracht, gelegen in een voormalige
grote militaire legerbasis van het KNIL ten noordwesten van Bandoeng. Hij was zeer getraumatiseerd
door het kamp en zweeg er altijd over. Je zag duidelijk dat het kamp aan hem vrat. Hij raakte ook aan de
drank. Pas twee jaar voor zijn dood sprak hij erover
met mij. In Tjimahi hadden de Japanse bewakers
hem in een houten ton opgesloten en waren hier
lange tijd mee gaan rollen. Hij had er een erg slechte
tijd meegemaakt en zich heel alleen gevoeld. Hij
wilde ook zo snel mogelijk een nieuwe start maken
in Nederland en vertrok als eerste van ons gezin.
In de zomer van 1947 ging ik met de Johan van
Oldenbarnevelt naar Nederland. Ik wilde per se
studeren in Nederland. Mijn broer Willem was al in
Nederland om te studeren en woonde op kamers
bij een aardige hospita, mevrouw De Jong. Toen ik
op dit adres aanbelde was mijn broer op vakantie in
Engeland. Van mevrouw De Jong mocht ik tijdelijk
in zijn kamer wonen. Dankzij een studiebeurs kon ik
Indisch Recht studeren. Mijn broer, zus en ik hielden
veel contact. Mijn moeder is naar Nederland gekomen en ik woonde nog een tijd bij haar in huis. Mijn
grootmoeder is later ook naar Nederland gekomen.
Ik had vaak nachtmerries over de kampen en over
een put waarin ik verdween.’
Ons huis is nu een museum
‘In 2002 bezocht mijn broer ons ouderlijk huis in
Linggadjati en hij vertelde mij dat het inmiddels
een museum was. Hij ontdekte dat in onze woonkamer het Akkoord van Linggadjati is getekend
in 1946. De Nederlandse regering en de Republiek
Indonesië kwamen een akkoord overeen dat een

eerste stap naar een Indonesisch zelfbestuur
moest worden. Op 15 november 1946 tekende
de eerste minister-president van Indonesië Soetan
Sjahrir een politiek akkoord voor de onafhankelijkheid van Indonesië met de Nederlandse ministerpresident Wim Schermerhorn onder toeziend oog
van de Britse diplomaat Lord Killearn. Helaas wilden
beide partijen het verdrag steeds weer aanpassen
aan hun eigen voorwaarden, waardoor de vrede
nog lang op zich liet wachten. Met de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 kwam er een einde
aan de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog en
werd de Republiek Indonesië onafhankelijk van
Nederland verklaard.
Ook ik bezocht later deze permanente tentoonstelling over die geschiedenis in ons huis dat de tand
des tijds goed heeft doorstaan. Soekarno sliep gedurende die overeenkomst nog in mijn slaapkamer.
Het is heel bijzonder om een rondleiding te krijgen
over de geschiedenis van het huis dat je vader nog
heeft gebouwd. Ik ben erg gehecht aan Indonesië,
want mijn vader en grootvader liggen er begraven.
Mijn broer vroeg of ik met hem samen voorlichting
wilde geven over deze Indonesische geschiedenis
voor de Stichting Vrienden van Linggadjati. Daarom ben ik met een filmploeg teruggegaan om het
verhaal van Linggadjati vast te leggen voor een
wederzijds begrip van de Indonesische geschiedenis.
In deze steeds kleiner wordende wereld is het nog
belangrijker dat je elkaars achtergrondgeschiedenis
kent en respect voor elkaar kunt opbrengen. Alleen
dan krijg je meer begrip voor elkaar en daar werk ik
graag aan mee.’
Interview: Ellen Lock
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Foto’s: Familiealbum Shlomo Shibolet

Salomon, vader Wolf, broer Guus, moeder Klaartje Schijveschuurder-Visser en broer Jaap Schijveschuurder.

Katjang in Israël
Salomon Schijveschuurder moest als tiener naar het Japanse
mannenkamp Si Rengo Rengo in het oerwoud op Sumatra.
Internist Salomon Schijveschuurder heeft in Israël
een andere naam aangenomen, omdat ze daar zijn
naam niet kunnen uitspreken. Sinds zijn emigratie in
1952 heet hij Shlomo Shibolet. Als tiener moest hij
alleen naar het mannenkamp Si Rengo Rengo in het
oerwoud op Sumatra.
Aan het begin van de Japanse bezetting verdween
zijn vader als krijgsgevangene uit beeld. Op 26 juni
1944 werd zijn vader slachtoffer van de Engelse torpedering van het Japanse vrachtschip de Harugiku
Maru voor de kust van Sumatra. Alle gevangenen
aan boord waren bestemd voor dwangarbeid aan
de Pakan Baroe Spoorlijn op Sumatra.
Na de oorlog vond Salomon Schijveschuurder het
prettiger om naar Israël te emigreren, omdat de
sfeer in Nederland grimmig bleef tegen Joden en
Indo’s. Hij zegt hierover in het onderstaande interview: ‘Toevallig waren deze twee achtergronden
allebei in mij verenigd. Ik voelde me nog het meest
senang in Israël.’
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Het afscheid van mijn broer Jaap
‘Mijn vader was militair arts en mijn moeder apothekersassistente. Ik ben de middelste van drie zonen.
Op 26 april 1927 werd ik in Malang geboren in de
bergen van Oost-Java. Mijn vader kwam uit een
Joods gezin, maar wilde ons niet religieus opvoeden en hij was vrijmetselaar geworden. We vierden
jaarlijks alleen Chanoeka. Mijn ouders hadden een
Javaans echtpaar in dienst als bedienden en verzorgenden. De man heette Marietta en zijn vrouw Boah.
Ze zorgden goed voor ons en ik hield evenveel van
hen als van mijn ouders. Mijn oudste broer Jaap was
vele jaren ouder dan ik en hij ging voor de Tweede
Wereldoorlog onderwijs volgen in Nederland. Hij en
ik verschilden teveel in leeftijd. Hij was een beetje
jaloers op mij, omdat ik zo makkelijk kon leren en
dat liet hij ook altijd merken. Ik herinner me dat we
hem naar de kade brachten. Hij stond op de reling
van het schip en zwaaide ons toe. We hebben hem
als het ware de dood ingezwaaid.

Salomon met de hond, 1934.

Mijn broer Jaap met onze ouders, 1938.

Mijn vader had in Malang een bevriend echtpaar
geholpen met de bevalling, maar toen overleed de
moeder in het kraambed. Om de vader, de heer Van
der Wal, met de zorg voor zijn baby te hulp te komen,
hadden mijn ouders hun dochtertje Liselot van der
Wal in huis genomen. Wij beschouwden Liselot als
ons zusje. Mijn vader nam mij eens mee op een
tocht naar de Dajaks in de binnenlanden van Borneo.
Hij leerde de Dajak oudste hoe je het drinkwater kon
beschermen tegen de malariamuglarven, door er
een dun laagje petroleum op te leggen.’
Naar de hbs in Medan
‘In 1940 werd mijn vader benoemd tot gewestelijk
arts van Atjeh in Noord-Sumatra. Mijn ouders vonden dat ik beter naar de hbs kon gaan in Medan,
omdat er in Atjeh geen middelbare school was. Ik
werd in Medan ondergebracht bij vrienden van mijn
ouders, de familie Klooster, ook vrijmetselaars. Met
hun zoon Willem Klooster kon ik het goed vinden.
Later werd hij bekend als de schrijver Willem Brandt.
Tijdens een groot verlof van mijn ouders gingen we
met ons hele gezin naar Amsterdam. De bedienden
kregen dan verlof om naar hun geboortedorp in
Indië te gaan. Een van de mooiste herinneringen aan
mijn vader is dat hij ons rondleidde langs de grachten in Amsterdam en ons het Rembrandthuis liet
zien. Hij kon er zo mooi over vertellen.’
Oorlog in Indië
‘Vlak voor de oorlog werd mijn vader als militair arts
al gemobiliseerd bij de staf van generaal Overakker
in de bergen boven het Tobameer in MiddenSumatra. We hadden contact met vader via militaire

Salomon, 14 jaar, 1941.

veldpost. In zijn laatste briefkaart vroeg hij ons hem
zijn zilveren tandenstoker, een sigarendoos, bruine
schoenen en twee boeken toe te sturen: ‘Jezus van
Nazareth’ van Joseph Klausner en ‘Een geschiedenis
der Joden’ van Josef Kastein. Je merkte dat ons land
steeds geïsoleerder raakte, omdat bepaalde producten niet meer leverbaar waren.
Toen op 7 december 1941 de oorlog in NederlandsIndië uitbrak, woonden we in Kota Radja. Zodra de
Japanners naderden, vluchtten de Hollandse families
per auto van de rubberplantages uit Kota Radja.
Mijn moeder gaf onze huissleutels aan de bedienden
Marietta en Boah. Wij vluchtten via de westkust
van Sumatra naar het zuiden.
Op de rubberplantages waar we onderweg verbleven,
ontmoette ik inlandse kinderen met wie ik in het
oerwoud speelde. Zij leerden me essentiële overlevingstechnieken zoals geruisloos door het oerwoud
bewegen en wat je wel en niet kon eten. Mijn moeder
wilde vader vinden die nog in de bergen van MiddenSumatra moest zijn en had van een Japanner op een
onderneming onderweg een Japans geschreven
toestemmingsbrief gekregen om met een vissersboot Sibolga te bereiken. Een Japanse commandant
in een kustplaats onderweg accepteerde de Japanse
geleide brief. Uiteindelijk kwamen we met onze boot
aan in de kustplaats Sibolga. Mijn moeder, mijn
broertje Guus en ik zijn daar in de haven bedreigd
met een Samurai-zwaard bij een Japanse controle.
Een Japanse officier trok zijn sabel, greep mij vast
en schreeuwde dat we zwaar gestraft zouden worden
als hij wapens aan boord zou vinden. In zijn militaire
vrachtwagen werden we meegenomen naar de
gevangenis in Medan.’
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Trouwfoto: Shlomo Shibolet en Orna Shibolet-Zussman, 1956.

Shlomo Shibolet, legerarts in Israël, 1969.

Naar de gevangenis
‘Toen we over de brug in Medan reden, zagen
we vijf afgehakte hoofden op de gaslantaarns op
de brug. Dit hadden de Japanners gedaan om de
bevolking schrik aan te jagen. In de gevangenis van
Medan werden we opgesloten bij moordenaars
en andere misdadigers. We werden steeds ondervraagd, maar de Japanse commandant kreeg geen
informatie uit ons. Daarna moesten we naar het vrouwenkamp Poelau Brayan, gelegen in een woonwijk in
Medan, waar voorheen personeel van de Deli Spoorweg Maatschappij in gehuisvest was. Daar kwamen
onze bedienden Marietta en Boah, die 600 kilometer
te voet hadden afgelegd vanuit Atjeh, ons voedsel
brengen over de kampomheining met prikkeldraad.
Moeder zei dat ze snel moesten gaan, omdat de
Japanners ook inlanders straften voor hun hulp. Mijn
moeder was een sterke en eerlijke vrouw. Zij werd
al snel aangewezen als blokoudste om het voedsel
te verdelen. Nadat ze in die rol getuige moest zijn
bij de foltering van een kampgenote, wilde ze geen
blokoudste meer zijn. Al spoedig moest ik alleen naar
het mannenkamp Si Rengo Rengo. Mijn moeder en
broertje verloor ik toen uit het oog. Later bleek dat zij
op nog geen 50 kilometer afstand zaten in het vrouwenkamp Aek Paemienke, dichter bij zee gelegen.’

de Bila-rivier en aan de andere kant door moerassig
terrein, overgaand in heuvelachtig oerwoud. Het
stikte er van de muggen. Het was een houtplantage
en wij werden ondergebracht in een tiental barakken
omringd door prikkeldraad. In elke barak konden
200 mannen slapen en je plekje was 70 centimeter
breed. In dit kamp zag ik Willem Klooster weer, bij
wie ik tijdens de hbs in Medan een tijd in huis had
gewoond. We konden het goed met elkaar vinden.
We kregen structureel te weinig voedsel. ’s Ochtends
kregen we stijfselpap en ’s middags waterige soep.
Elke ochtend vroeg was er appèl en werden onze
nummers opgelezen. Een maand later arriveerde
ook mijn broer Guus in dit kamp. Nu moest ik ook
voor zijn eten zorgen en hem beschermen tegen
de avances van homoseksuele medegevangenen
en bewakers.
’s Nachts durfde ik onder het prikkeldraad door te
glippen om in de kampongs voorwerpen van mijn
medegevangenen te ruilen voor voedsel. Hierbij
kwamen de overlevingstechnieken van de inlandse
kinderen om geruisloos door het oerwoud te bewegen mij goed van pas. Zo ruilde ik vulpennen,
trouwringen, horloges en armbanden voor groenten,
eieren en vis. En dan kreeg je als betaling hiervoor
van je medegevangenen een deel van de buit. In de
nacht van 12 op 13 juni 1944 werd ik met drie andere
jongens door de Japanse kampbewakers gesnapt
als voedselsmokkelaars. We werden aan een boom
vastgebonden en verschillende keren afgeranseld
met een stok. Pas op 13 juni werden we om 18.30
uur weer vrijgelaten. Daarna kon ik niet lopen en ik

Gevangen in Si Rengo Rengo
‘Het Japanse mannenkamp Si Rengo Rengo was
gelegen op 300 kilometer ten zuiden van Medan en
op 10 kilometer van Rantau Prapat. Het kamp lag
midden in de rubberbossen en werd begrensd door
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Foto: Geneviève Shibolet-Cohen

Shlomo en Orna, Tali, Dana, Omer (met vliegtuig), en de tweeling Assar

Shlomo met zoon Yotam en

en Ariel, 1975.

kleindochter Shani op de rug.

werd naar het kamp teruggesleept, waar ik een paar
weken niet op het ochtend appèl kon verschijnen.
Als je geen goede buiging van 90 graden maakte,
dan werd je weer afgeranseld. Bij terugkeer kreeg
ik zwaarder corveewerk en moest ik rubberbomen
omhakken. Een keer gleed ik uit en kreeg een zware
boomstam op mijn schouder. Hiervan heb ik nog
lange tijd hevige rugpijnen gehad. De Japanners
kondigden aan geen medicijnen meer te verstrekken.
Operaties werden voortaan zonder medicijnen
uitgevoerd en je kon het gegil door het hele kamp
horen. Mijn broer kreeg ernstige malaria en dysenterie. Om aan het medicijn kinine voor Guus te komen
moest ik extra veel smokkelen. Een kamparts diende
Guus tijdens zijn meest heftige koortsaanval mijn zuurverdiende vier kininetabletten in één keer toe. Met
minimale middelen, de juiste timing en het maximale
resultaat redde hij mijn broer het leven. Ook ik kreeg
malaria en hij redde mij op dezelfde wijze.’
De bevrijding
‘Op een dag begonnen de Japanners zich anders te
gedragen, er kwam een nieuwe, vriendelijkere ploeg.
Zij brachten rijst, vis en kinine. Voor het eerst kregen
we genoeg en goed te eten. Maar ze zeiden niets
en wij wisten nog niet wat er gaande was. Er landde
een parachutist die in een boom bleef hangen. Ik bevrijdde hem uit de boom en dacht toen dat ik nooit
parachute wilde springen. Hij was een Engelse arts
en vertelde ons dat we bevrijd waren. De geparachuteerde legerarts riep door zijn walkie talkie tegen de
helikopterpiloot dat wij meer medicijnen nodig hadden dan voedsel- en kledingpakketten. De arts kwam

mee omdat er een nieuw middel, penicilline, kon
worden gebruikt, maar men wist toen nog niet goed
hoe je dit moest toedienen. De Engelse bevrijders
die met vrachtwagens vanaf de kust kwamen namen
extra penicilline voor onze zieken mee. Het mooiste
moment was voor mij dat een Engelse soldaat me
een reep chocolade gaf, want dat had ik ruim drie
jaar niet meer gegeten.’
Het weerzien
‘Ik werd per Engelse vrachtauto naar het nabij gelegen vrouwenkamp Aek Pamienke gebracht. Daar
vonden Guus en ik onze moeder weer terug. Alle
drie waren we sterk vermagerd vanwege honger en
ziekten. Het weerzien was heerlijk en we omhelsden
elkaar in tranen. We werden door onze Engelse
bevrijders met vrachtwagens naar een opvanghotel in Medan gebracht. Ik had in het kamp malaria,
geelzucht, dysenterie en tyfus gehad, dus ik moest
eerst aansterken. In Medan ontdekten we op een
namenlijst van het Rode Kruis dat mijn vader op 26
juni 1944 door de Engelse onderzeeboot HMS Truculent was getorpedeerd op het Japanse vrachtschip
Harugiku Maru. Dit vrachtschip voer onder een Japanse vlag in de Straat van Malakka en het had geen
vracht, maar vele krijgsgevangenen en romoesha’s
- Indische dwangarbeiders - aan boord voor de dwangarbeid aan de Pakan Baroe Spoorlijn op Sumatra.
Zodra ik me weer wat beter voelde, moest ik in Medan
tolken voor de Engelse bevrijders en het KNIL.
De wijk in Medan waar we woonden werd streng
bewaakt door de Engelse soldaten. Er waren soms
aanvallen van Indonesische vrijheidsstrijders.’
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Terug in Nederland
‘Wij bleven twee maanden in Medan en zijn met het
schip Noordam gerepatrieerd. We gingen in Amsterdam wonen bij mijn vaders broer. Van hem hoorden
we dat mijn broer Jaap zich met zijn vriendin Sonja
Cohen al in september 1942 had gemeld voor de
Duitse werkkampen. Zij zijn beiden kort na hun aankomst vermoord in Auschwitz.
Ik deed de verkorte hbs in Amsterdam en behaalde
mijn eindexamen in 1946. In Amsterdam studeerde
ik in vijf jaar geneeskunde. Zowel tijdens mijn hbstijd als in mijn studententijd werd ik door Hollandse
jongens uitgescholden voor vuile Jood en ‘katjang’,
pinda. De opvang in Nederland van Joodse en
Indische mensen vlak na de Tweede Wereldoorlog
was niet zo vriendelijk. Toevallig waren deze twee
achtergronden in mij verenigd. Als je bedenkt dat
de Nederlandse percentages van Joodse overlevenden uit de Duitse kampen de laagste zijn van heel
Europa, dan is dat nog steeds opmerkelijk. De sfeer
tegen allen die terugkeerden uit de kampen was ook
na de oorlog nog grimmig, ik merkte ook persoonlijk
dat er nog steeds Jodenhaat was.’
Senang in Israël
‘In de zomer van 1951 kwam ik op uitnodiging van
een studievriend naar Israël. Al snel voelde ik me
daar senang en emigreerde in 1952 toen ik zeker was
dat ik me kon specialiseren in interne geneeskunde
in Jeruzalem. In het Ivriet zijn er geen klinkers en
omdat niemand mijn naam Salomon Schijveschuurder kon uitspreken, heb ik mijn naam veranderd in
Shlomo Shibolet. Shibolet betekent korenaar. In 1953
promoveerde ik. Ik moest in dienst en werd legerarts. Hoewel ik mezelf in het kamp Si Rengo Rengo
had beloofd nooit parachutist te worden, werd ik de
eerste arts-parachutist in het Israëlische leger.
Ik moest steeds met de troepen van Arik Sharon
mee parachutespringen om dicht bij het strijdtoneel
een mobiele medische post op te zetten. Mijn eerste
sprong vond ik doodeng en dat springen bleef
steeds weer even onaangenaam, omdat ik hoogtevrees heb. In 1956 huwde ik een leerling-verpleegster, Orna Zussman, en kreeg met haar vijf kinderen.
In het leger specialiseerde ik me als internist. En
in 1974 werd ik hoofd van een interne afdeling in
het Ichilov Ziekenhuis in Tel Aviv. In 1981 stierf mijn
vrouw aan kanker. Later ontmoette ik mijn vriendin,
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Tali Tamir, met wie ik onze jongste zoon Yotam kreeg.
In 1981 leerde ik mijn tweede vrouw, Geneviève
Cohen, kennen en in 1994 trouwden wij. Tot mijn
vijfenzeventigste jaar werkte ik als hoogleraar aan de
universiteit van Tel Aviv. In Israël vond ik de internationale sfeer aangenaam, ben ik nooit uitgescholden
en heb ik het nog steeds goed naar mijn zin.’
Memoires
‘Mijn hobby was houtbewerken, maar in 2005 kreeg ik
een ernstig ongeluk, waarna ik aan een oog blind werd.
Bij het zagen zonder veiligheidsbril beschadigde een
grote houtsplinter voorgoed mijn rechteroog. Noodgedwongen moest ik rust houden en toen kwamen
de herinneringen en nachtmerries over het kamp naar
boven. Ik besloot mijn memoires op te schrijven. Terwijl
ik voor mijn oorlogsgeschiedenis naar gegevens over
mijn broer Jaap en zijn vriendin Sonja Cohen zocht,
ontdekte ik pas zeventig jaar later in een kamplijst op
het internet dat zij ook eerst nog getrouwd waren.
In september 1942 hadden zij zich aangemeld voor
het werkkamp en diezelfde maand zijn zij vermoord
in Auschwitz. Ik realiseerde me toen dat behalve de
Japanners in het kamp die me toeschreeuwden, ook
de Nederlandse klasgenoten en medestudenten
kort na de oorlog me uitscholden voor vuile Jood of
‘katjang’. Daarom vond ik de titel van mijn biografie
‘Katjang in Israël’ wel gepast. Nog vaak denk ik terug
aan onze lieve bedienden Marietta en zijn vrouw Boah.
Ik heb helaas nooit meer iets over hen gehoord. Met
mijn tweede vrouw Geneviève ben ik teruggegaan naar
Sumatra, naar een aantal plaatsen waar ik gevangen
heb gezeten. Van het kamp Si Rengo Rengo is vrijwel
niets meer te zien midden in het oerwoud. De centrale
waterput was er nog wel en ook het spoorlijntje waarover we het hout vervoerden. Alleen de rivier was er
nog, verder had de natuur het kamp weggevaagd.’
Interview: Ellen Lock
Shlomo Shibolet met Geneviève Shibolet-Cohen, 2020.

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.
Mijn vader D. Kramer (geboren 21-12-1911)
woonde als bestuursambtenaar in Makassar.
Een week na de Japanse aanval op Pearl Harbor
moest hij bij het KNIL. Hij zat gevangen in jappenkampen in Makassar en Paré Paré op Celebes en
mogelijk bij de Pakan Baroe Spoorlijn op Sumatra.
Na de capitulatie op 15 augustus 1945 was hij
tolk in Batavia. Kerst 1945 is mijn moeder met
haar tweeling naar vader toegekomen. In maart
1946 arriveerden we per schip in Amsterdam.
Wie kende hem of weet waar hij gevangen zat?
Bij voorbaat dank, Jabuk - Diûwerds zoon - Kramer,
Felixwei 23, 9051 KE Stiens, tel: 058-2883532 of
mobiel: 06-11252828, e-mail: jajits@gmail.com
Ik ben op zoek naar de mensen waarbij mijn oma
Saartje de Leeuwe (onder de naam Pieternella van
Eygen) ondergedoken is geweest op de Alexanderkade 9 in Amsterdam. Zij is op 23 februari 1945 in
Amsterdam overleden. Zij was blind en moet hulp
van anderen hebben gehad. Haar man is al in 1943
weggevoerd. Graag uw reactie naar Arnold Troostwijk, Van Leijenberghlaan 64, 1082 GM Amsterdam,
mobiel: +31654646165, e-mail: arnold.troostwijk@
gmail.com
In mei 1944 is de Joodse familie Kurz-Katz uit de
Huijgenslaan 2 in Eindhoven – vader, moeder, met
een van hun beide zonen – naar Oost-Europa op
transport gesteld en daar vermoord. Het waren mijn
vaders achterburen. Hun tweede zoon, voornaam
onbekend, overleefde de Holocaust. Wie weet iets

over hem of over mogelijke nakomelingen?
Informatie naar Paul Luykx, De Kluijskamp 1219,
6545 JJ Nijmegen, tel: 024-3779025, e-mail:
paulluykx@gmail.com
Hans van Mourik zoekt mensen die in de kampen
Mètèseh en de Kaderschool te Magelang van
1942 t/m 1948 hebben gezeten. Zelf weet ik niet
veel van die periode af. Zijn deze kampen ook van
Pa van de Steur? Reacties graag naar de heer F.J.A.
van Mourik, e-mail: hansvanmourik16@hotmail.com
De Stichting Monument Nagasaki is dringend op
zoek naar nabestaanden van de krijgsgevangenen
van kamp Fukuoka 14b Nagasaki, om hen op de
hoogte te brengen dat er een monument voor álle
slachtoffers zal worden onthuld op 4 mei 2021. Dit
ter nagedachtenis van de 75e herdenking van de
atoombomaanval op Nagasaki. Op 9 augustus 2020
is de website www.fukuoka14b.org virtueel onthuld
en daarop vindt u een namenlijst van alle krijgsgevangenen van kamp Fukuoka 14. Voor meer
informatie en reacties graag contact opnemen
met de Stichting Monument Nagasaki, per adres:
Rob Schouten, De Bogerd 14, 6631 CE Horssen,
tel: 06-50265006, e-mail: rolida@telfort.nl
Struikelstenen in De Bilt. Ongeveer 120 Joodse
bewoners zijn in de Tweede Wereldoorlog uit de
gemeente De Bilt afgevoerd en niet meer teruggekeerd. De Stichting Struikelstenen De Bilt wil zich
inzetten om eenieder van hen met een zogenoemde
struikelsteen blijvend in onze gedachten te houden.
Zie ook onze site: www.struikelstenen.nl
Wij hopen begin november 2020 de eerste stenen
te leggen. Elke informatie of suggestie die daarvoor
belangrijk kan zijn, is welkom! Wij vragen u daarvoor
contact met ons op te nemen via info@struikelstenendebilt.nl of via Alexander Tchernoff, Hobbemalaan 48,
3723 ET Bilthoven of tel: 06-30722951.
19

Foto: Ton van Roozendaal

Ten toon
& te doen
Nationaal Monument Kamp Vught
Expositie ‘Kind onder Vuur’
Tot en met 14 maart 2021

Op de filmset van A Bridge Too Far.

Foto: Max Kneefel

In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen
van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden.
We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven.
In het kader hiervan is er in Monument Kamp Vught
een interactieve tentoonstelling ‘Kind onder Vuur,
oorlog en vrijheid’. Hierin ontdekken kinderen dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is.

De expositie vertelt verhalen van kinderen in oorlogssituaties, toen en nu. De 13-jarige Hans werd met
zijn familie als gijzelaars opgesloten in Kamp Vught
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Angie verloor haar
been toen ze op een landmijn stapte in Colombia.
En Otim heeft als kleine jongen uit Oeganda jarenlang door de jungle getrokken. De 12-jarige Helma
is vanuit Syrië naar Nederland gevlucht.
Hoe dat voor hen was is te zien in de interactieve
tentoonstelling, geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar.

Vrijheidsmuseum Groesbeek
Expositie ‘De Tweede Wereldoorlog in Films’
Tot en met 12 januari 2021
‘Lock and load!’ uit de film: Sands of Iwo Jima.
Of: ‘Round up the usual suspects’ uit de oorlogsfilm
Casablanca. Beroemde uitspraken die onlosmakelijk
verbonden zijn met de Tweede Wereldoorlog. Toch
komen ze niet van een bekende generaal, maar van
een acteur. Zo zit ons collectieve geheugen vol met
oneliners, melodieën en beelden uit speelfilms over
de Tweede Wereldoorlog.
De impact van al deze films op onze perceptie van
de oorlog is groot en zoals iedere generatie de
Tweede Wereldoorlog op een eigen wijze herdenkt,
zo maakt iedere generatie zijn eigen films over de
oorlog. Het Vrijheidsmuseum zet deze ontwikkeling
in de schijnwerpers in de expositie ‘De Tweede
Wereldoorlog in Films.’
Er zijn kostuums en voorwerpen te zien van klassiekers als A Bridge Too Far en Zwartboek. Tussen de
topstukken bevinden zich kostuums van Tom Hanks
en George Clooney en een script van Sean Connery.
Om de opzienbarende stukken heen ontvouwt zich
het verhaal van de ontwikkeling van films over de
oorlog. In deze expositie ziet u de verschillen tussen
feit en fictie.

Reserveren is vanwege de RIVM-richtlijnen verplicht.

Vanwege de RIVM-richtlijnen s.v.p. verplicht online
tickets reserveren: tickets.vrijheidsmuseum.nl

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
tel: 073-6566764, e-mail: info@nmkampvught.nl
website: www.nmkampvught.nl

Vrijheidsmuseum Groesbeek
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
tel: 024-3974404, e-mail: welkom@vrijheidsmuseum.nl
website: www.vrijheidsmuseum.nl

20 Aanspraak - september 2020

In de afdeling over Nederlands-Indië wordt de
oorlogsgeschiedenis verteld door de verhalen en
voorwerpen van mensen uit de verschillende
bevolkingsgroepen: Nederlanders, Indische
Nederlanders, Indonesiërs, specifiek de Molukkers,
en Chinezen. Het verzet tegen de Japanners - waarover weinig bekend is - komt uitgebreid aan bod.
Onafhankelijkheidsstrijd
Na de Tweede Wereldoorlog volgde in NederlandsIndië de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.
In 1949 gebeurde wat in 1942 nog onmogelijk had
geleken: Nederland moest na twee ‘politionele
acties’ - onder internationale druk - de Indonesische
onafhankelijkheid erkennen. Vele tienduizenden
Indische Nederlanders kwamen na hun vreselijke
ervaringen in een koud moederland, waar weinig
belangstelling was voor hun ervaringen.

Bron: Verzetsmuseum Fryslân

Verzetsmuseum Amsterdam
Permanente tentoonstelling
over Nederlands-Indië

Fries Verzetsmuseum: permanente tentoonstelling over Friesland in oorlogstijd

Een verplichting om vrijheid
goed te gebruiken

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam
tel: 020-6202535, e-mail: info@verzetsmuseum.org
website: www.verzetsmuseum.org

Fries Verzetsmuseum
Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
tel: 058-2555500, e-mail: info@friesverzetsmuseum.nl
website: www.friesverzetsmuseum.nl

Collectie Verzetsmuseum
Amsterdam – Gerard Mensink

Kritische beschouwing van het Nederlandse
koloniale verleden
Al jaren stellen de Nederlanders die afkomstig zijn
uit Nederlands-Indië dat hun verhaal over de oorlog
nauwelijks aan bod komt in de musea. Ook is er
in de samenleving een toenemende behoefte aan
een kritische beschouwing van het Nederlandse
koloniale verleden. De tentoonstelling informeert
jonge generaties over deze ingrijpende gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis.

Als in 1941 het muntgeld, met daarop Koningin
Wilhelmina afgebeeld, van de Duitse bezetter moet
worden ingeleverd, houden veel mensen geld achter.
Van deze Wilhelmina-munten maken mensen
sieraden die ze dragen als een vorm van verzet.
Sybrand van Haersma Buma was burgemeester
van de gemeente Wymbritseradeel en was openlijk
koningsgezind en antinazi. Hij was medeoprichter
van een verzetsorganisatie van oud-militairen en zijn
verzet had grote gevolgen voor hemzelf en zijn gezin.
Zijn zoon Bernhard van Haersma Buma vertelt: ‘Op
3 februari 1941 moest mijn vader naar een bijeenkomst van de Duitse bezetter in Leeuwarden. Hij
ging naar de vergadering met een dasspeld met de
afbeelding van Koningin Wilhelmina. Dit werd hem
niet in dank afgenomen en hij werd gevangen gezet.
Bij zijn vrijlating moest hij ervoor tekenen dat hij nooit
meer een afbeelding van de voormalige koningin
zou dragen. Mijn vader weigerde zijn handtekening
te zetten totdat het woord ‘voormalige’ was weggehaald. Maanden later werd hij na een huiszoeking
weer gevangengenomen. Hij ging naar de Scheveningse gevangenis en daarna naar kamp Amersfoort.
Moeder stuurde voedselpakketjes die ongeopend terugkwamen. Achteraf was hij op 11 december 1942 in
kamp Neuengamme overleden. Hij was 38 jaar. Later
ga je beseffen dat vrijheid niet alleen dat is, maar ook
een verplichting is om die vrijheid goed te gebruiken.’
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Vraag
antwoord
Kunt u de post voortaan naar mijn zoon toesturen?
Dat is mogelijk. Als u de naam en het adres van uw
zoon aan ons doorgeeft, zullen wij zijn adres als uw
correspondentieadres opnemen. Als u ook wenst dat
uw zoon uw zaken behartigt, kunt u dat doen door
uw zoon te machtigen. Een machtigingsformulier
sturen wij op verzoek toe, of kunt u downloaden
op onze website onder brochures en formulieren.
Ik ontvang een bijdrage voor huishoudelijke
hulp uit een ander land dan Nederland.
Moet ik dat bij u opgeven?
Als u een aanvraag indient voor huishoudelijke
hulp op grond van de Nederlandse wetten voor
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, vragen
wij u of er elders al een bijdrage in deze kosten is
toegekend of daar een aanvraag voor is ingediend.
Bij een toekenning houden wij daar rekening mee.
Als u na onze toekenning elders aanvullende huishoudelijke hulp aanvraagt, dan zult u bij die instantie
moeten opgeven dat u reeds een vergoeding voor
hulp van ons ontvangt.
Mijn aanvraag voor vervoerskosten is afgewezen,
omdat ik met het openbaar vervoer kan reizen.
In mijn directe woonomgeving is er helemaal
geen openbaar vervoer. Wordt daar geen rekening
mee gehouden?
Toekenning is alleen mogelijk als u om medische
redenen niet met openbaar vervoer kunt reizen. De
afwezigheid van openbaar vervoer in uw woonomgeving speelt daarbij geen rol. Voor cliënten die jonger
zijn dan 70 jaar is toekenning alleen mogelijk als de
hierboven genoemde medische redenen in verband
staan met de aanvaarde oorlogsomstandigheden.
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Ik heb een ander telefoonnummer,
moet ik dat doorgeven?
Wij willen graag dat u het nieuwe telefoonnummer
doorgeeft. Dat heeft voor u en voor ons voordelen.
Als wij merken dat iemand niet tijdig op post reageert of als wij snel iets willen weten of doorgeven,
heeft bellen of e-mailen de voorkeur. Als u wilt dat
wij u ook snel kunnen bereiken, geef dan het telefoonnummer en/of e-mailadres door waarop wij u of iemand die u bijstaat - kunnen bereiken.
Heeft het pensioenakkoord gevolgen
voor mijn uitkering?
Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Vanzelfsprekend volgen wij alle ontwikkelingen nauwgezet
en als daar aanleiding voor is, zullen wij onze cliënten
via Aanspraak over dit onderwerp nader informeren.
Als dit akkoord op enig moment bij u leidt tot een
verlaging van uw pensioen, dan kunt u om een
nieuwe vaststelling van uw uitkering vragen.
Worden er weer huisbezoeken gedaan
in Nederland?
Binnen Nederland kunnen rapporteurs en maatschappelijk werkers van begeleidende instellingen
u weer thuis bezoeken als u dat wenst, zolang er
geen nieuwe coronamaatregelen van kracht zijn
of zijn geworden. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met uw begeleidende instelling.
Ook onze buitendienstmedewerkers leggen
momenteel weer huisbezoeken af als dat nodig
is, maar alleen als u daarmee instemt. Vanzelfsprekend worden daarbij alle voorzorgsmaatregelen
in acht genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
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Horizontaal 2 filmleiding 7 lieveling 13 schaak- of damterm 17 sanitair
18 grootvader 19 in iemands voordeel 20 strooizout 22 graansoort
25 liniaal 26 met ingang van 28 modieus 30 zure vloeistof 32 strelen
34 zangvogel 36 omroepbijdrage 37 modieus type 38 rondhout
39 mij 40 armoedig 43 geinig 45 god van de liefde 46 portie 48 schouwburgrang 49 stippel als stofdessin 51 kopergravure 52 hoofddeksel
53 feestmaaltje 54 dansmuziek 56 Noorse munt 57 niet tegen
59 deel van het gezicht 61 tak van nijverheid 66 verhaal in boekvorm
67 houtsoort.
Verticaal 1 zeehond 2 behoorlijk 3 plus 4 mouwloos vestje 5 binnen
6 ik (Latijn) 7 eerste Bijbelse vrouw 8 voorzetsel 9 inwoner van Griekenland 10 kippenproduct 11 lichaamsdeel van een lam 12 Griekse godin
14 vader 15 sierdeken op een bed 16 niet lang geleden 21 Australisch
buideldier 23 door neerslag gevormde plas 24 dakvenster 26 zandweg
27 stopmechaniek 29 bevroren waterstraal 31 rivieraftakking 32 steeds
33 Scandinavische taal 35 room bevattend 41 reparateur 42 boerderijdier 43 gok 44 gepofte mais 47 meeuwachtige 50 prikpen 52 verkoophuisje 53 roem 55 vrouwelijk schaap 56 grootmoeder 57 staafje
58 loflied 60 haarvet 62 bijzonder onderwijs 63 zangnoot 64 bolgewas
65 meer dan wenselijk.

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 november 2020 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen
worden de namen getrokken
van een eerste (€ 75), een tweede
(€ 50) en een derde (€ 25) prijswinnaar. In de volgende editie
van Aanspraak maken we de
oplossing van deze puzzel en de
namen van de drie prijswinnaars
bekend. (N.B. medewerkers zijn
van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars juni-puzzel:
De juiste oplossing is: paradijsvogel. De winnaars zijn: mw. H.
Drukker-Tikotin, Jerusalem, Israël
(1e prijs); dhr. J.D. Boon, Den
Helder (2e prijs), mw. M. van RietJanssen, Gennep (3e prijs). Van
harte gefeliciteerd! U ontvangt het
bijbehorende geldbedrag spoedig
op uw bankrekening. Blijf puzzelen,
want wie weet bent u een van de
volgende gelukkige prijswinnaars.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 5211802

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

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

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

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022
tel: +61 (0)2 9387 6644, e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

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

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

Foto’s Gerard Mensink, familiealbum

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

Joty ter Kulve-van Os, Max Kneefel,

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden
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