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Mag ik u even
aanspreken?
Samen stilstaan
In het jaar 2020 werd - waar mogelijk - samen stilgestaan bij het vieren en herdenken van het einde van
de Tweede Wereldoorlog. De stilte bij de Nationale
Herdenking op 4 mei met het lege Damplein maakte
meer indruk dan ooit. Ook de Nationale Herdenking
op 15 augustus 2020 was onvergetelijk. De nadruk
lag op het stilstaan bij de bevrijding en het beschermen van onze vrijheid in het heden en de toekomst.
Wie had er ooit kunnen bedenken dat we nu
getroffen zouden worden door een pandemie?
Alle landen zitten in hetzelfde schuitje en moeten
hier samen doorheen zien te komen. Rijk, arm,
het virus maakt geen onderscheid. Het werd stil in
de straten. Verschillende dieren kwamen er een kijkje
nemen, je hoorde de vogels weer fluiten in plaats
van het verkeer razen. Opeens zag je een strakblauwe
streeploze hemel. Je kon weer genieten van bloemengeuren en frisse lucht. Voor de mens kon de serene
rust zowel aangenaam als beklemmend zijn, maar
voor de natuur was het een welkome verandering.
Minder smog was direct zichtbaar op satellietfoto’s.
Geen vliegreizen dit jaar, maar fietstochten en
wandelingen door de natuur in eigen land.
Stilte voor de storm
Bij iedere persconferentie over dit virus voel je weer
een stilte voor de storm. Wordt het nog erger? Wat
zijn de nieuwe overheidsmaatregelen? Sommige
regeringsleiders ontkenden het virus aanvankelijk,
maar werden toen zelf getroffen. Door het virus
worden we vroeg of laat teruggeworpen op onszelf.
In het leven van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen worden soms de snaren geraakt van

eerdere ingrijpende gebeurtenissen en dat maakt
het dubbel zo zwaar. Je kinderen en kleinkinderen
niet zien, dierbaren verliezen en er niet eens naartoe
kunnen. Gevoelens van machteloosheid waar je stil
van wordt.
Stille nacht?
Hoe zullen de feestdagen als Kerst en Oud-enNieuw dit jaar zijn, zonder samenkomsten? Lege
kerken, sjoels, moskeeën, stadions, theaters en
concerthallen. Houd moed en geniet van kleine
dingen, is makkelijker gezegd dan gedaan. Schrijf
weer eens rustig iemand een kaartje, daar maak je
een ander altijd blij mee. Met u hopen wij dat we
onze geliefde familie en vrienden binnen afzienbare
tijd weer als vanouds kunnen zien, aanraken en
in de armen sluiten.
Ondanks alles wensen wij u fijne feestdagen en een
mooi begin van het nieuwe jaar toe. We kunnen
u helaas geen stip op de horizon geven, wanneer
deze coronacrisis weer voorbij zal zijn, maar wel
de garantie dat u zich geen zorgen hoeft te maken
over uw verzetspensioen of oorlogsuitkering. Onze
dienstverlening blijft gegarandeerd op peil en onze
medewerkers werken optimaal vanuit huis om al uw
vragen te beantwoorden. Wij wensen u en de uwen
veel sterkte en gezondheid toe.

Coen van de Louw
Lid van de Raad van Bestuur SVB
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Foto: Erwin Navest

Ceel Navest, 2020.

Een laatste aandenken
Ceel Navest
werd in Tjideng
op zijn sterfbed
geportretteerd.

In 1945 is de inmiddels tachtigjarige Ceel Navest in kamp Tjideng
geportretteerd door kunstenares Bep Rietveld, de dochter van de
beroemde Nederlandse architect Gerrit Rietveld. “Op dat moment
lag ik op sterven vanwege een hevige dysenterie in de ziekenbarak
en mijn grootmoeder wilde graag nog een laatste aandenken aan mij
voor mijn moeder laten maken. In het kamp had je geen fototoestel en
Bep Rietveld schetste in ruil voor wat eten snel mijn portret voor mijn
moeder.” Zijn kinderportret is nu te zien in de tentoonstelling Indische
kampportretten in het Museum Flehite in Amersfoort. Wie is de man
achter dit Indische kampportret en wat is zijn oorlogsverhaal?
Een herinnering aan haar stervende kind
‘Mijn kinderportret uit kamp Tjideng hing jarenlang in mijn moeders
woonkamer, naast dat van mijn vader. Mijn grootmoeder had het in het
kamp laten maken als herinnering voor mijn moeder aan haar stervende
kind. De twee portretten waren het eerste wat je zag als je bij haar
binnenkwam. Ik verkeerde op dat moment in doodsnood, het is ook
eigenlijk een doodsportretje. De tekenares Bep Rietveld heeft me expres
iets bollere wangen gegeven, want in het echt was ik veel magerder,
zei mijn moeder altijd. Toen mijn moeder op haar sterfbed lag heeft ze
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Pasteltekening van Ceel door Bep Rietveld, juni 1945.

Lastrina met mijn zusje Jeanet, 1948.

gezegd dat de beide portretten nu voor mij zijn.
Ook bij mij hangen ze prominent in de woonkamer
en ik kijk er elke dag even naar. Het herinnert mij
aan de kamptijd en aan mijn moeder die zo in angst
heeft gezeten om mij.’

hun tehuis verbleven. Mijn vader was daar gelegerd
en zo raakte mijn moeder in en om het tehuis met
hem in contact. Toen mijn ouders trouwden zei mijn
grootmoeder dat het beter was dat Lastrina met
het jonge echtpaar zou meegaan naar Padang om
voortaan voor hen te zorgen. In Padang is mijn
broer Albert geboren op 27 juni 1939. Mijn moeder
miste haar ouders heel erg, want mijn vader was
gemobiliseerd vanwege de Japanse dreiging en dus
veel afwezig. Daarom is het jonge gezin weer bij
grootmoeder Struiksma in Bandoeng gaan wonen,
waar ik op 8 oktober 1940 werd geboren in het
St. Borromeus ziekenhuis. Mijn broer Ab en ik speelden met Lastrina en de kinderen van het personeel
en we spraken Maleis met hen.’

Een belangrijke spil in onze familie
‘Mijn vader, Henk Navest, was voor de oorlog als
KNIL-militair naar Indië gegaan. Bij het uitbreken
van de oorlog was hij tot sergeant-majoor bevorderd.
Hij wilde eigenlijk vlieger worden, maar achteraf
is het een geluk dat hij al voor de oorlog door zijn
slechte ogen ervoor was afgekeurd. Enige bevriende
Hollandse en Indische vliegers van de luchtvaartdiensten van het KNIL en de Marine zijn door de Japanse
Zero gevechtsvliegtuigen uit de lucht geschoten.
Mijn moeder, Trijntje Struiksma, was in NederlandsIndië geboren en haar ouders dreven het Protestants
Militair Tehuis in Bandoeng. Zij had een jongere
zus Ita. Bij haar ouderlijk gezin hoorde ook een uit
de kraton, het paleis van de sultan in Djokjakarta,
afkomstige verzorgster, Lastrina. Wij gebruikten
nooit het woord ‘baboe’. Zij was verbannen door
haar eigen familie en in huis opgenomen door mijn
grootouders Struiksma. In 1933 ging zij met de hele
familie mee naar Holland, als enige van het Javaanse
personeel. Onder de grote personeelsstaf stond ze
daardoor bovenaan in de hiërarchie. Alle kinderen
werden door Lastrina grootgebracht en zij was dus
een belangrijke spil in onze familie. Mijn grootouders
waren altijd in touw voor de KNIL-militairen die in

Lastrina wilde bij ons blijven
‘Na de Japanse overwinning op 8 maart 1942 werd
mijn vader krijgsgevangen gemaakt en aan de Birmaspoorweg tewerkgesteld. We hebben hem de gehele
oorlog niet meer gezien en we wisten ook niet waar
hij was. Mijn moeder kreeg een bericht dat zij zich
met haar kinderen moest melden voor internering
in kamp Tjihapit, een woonwijk in het noordoostelijk
stadsdeel van Bandoeng. In november 1942 kwam er
een kampomheining en kon je het kamp wel in, maar
niet meer uit. Ook mijn grootmoeder Struiksma,
tante Ita en onze verzorgster Lastrina moesten met
ons mee het kamp in. Lastrina hoefde als Javaanse
eigenlijk niet geïnterneerd te worden. De Japanse
bewakers haalden haar uit de rij bij de kampingang.
5

Lastrina haalde een foto van Koningin Wilhelmina
tevoorschijn en zei dat zij haar koningin was. Zij
kreeg klappen van de bewaker, maar mocht toch
mee met ons gezin het kamp in.
In november 1944 moesten we op een treintransport van Bandoeng naar Batavia en verloor ik bij het
uitstappen mijn speelgoedaapje op de rails. Een
bewaker pakte het en sloeg het met zijn sabel doormidden. Vanaf station Batavia werden wij naar kamp
Kramat overgebracht. Hier werd Lastrina meteen
meegenomen door de wrede Japanse kampcommandant Sonei en de kampbewakers. Zij mocht het
kamp niet in. Haar truc met de foto van Koningin
Wilhelmina werkte dit keer niet. Zij kreeg klappen
en ze moest met hen mee, maar keerde niet terug.
Wij gingen ervan uit dat ze geëxecuteerd zou zijn.
Tijdens de appèls wist je dat je niets verkeerd mocht
doen en veel vrouwen werden zeer hard door Sonei
geslagen. Hij gaf alle kampbewoners als order dat je
per dag twintig vliegen moest vangen, dus daar was
je als kind vooral mee bezig.’
Kamp Tjideng
‘In kamp Tjideng woonden we in een huisje langs
een weg die grensde aan het gedek, de bamboe
kampomheining. Ook hier was de wrede Japanner
Sonei onze kampcommandant. Voortdurend was ik
bang dat mijn moeder gestraft zou worden of dat
ik haar zou kwijtraken. Eens liep ik met mijn vriendje
Dikkie Visser over het gras, maar dat mocht absoluut
niet. We werden gepakt en aan een paal vastgebonden. Urenlang moesten we in de zon blijven kijken.
Mijn moeder wilde mij bevrijden, maar grootmoeder
hield haar tegen, want dan zou zij ook worden
gestraft.
Ik kreeg zware dysenterie waardoor ik met hoge
koorts in de ziekenbarak werd opgenomen. Mijn
moeder en grootmoeder werden meerdere keren bij
mij geroepen, omdat verwacht werd dat mijn einde
nabij was. Op een van die momenten nam mijn
grootmoeder de schilderes Bep Rietveld mee, die in
ruil voor wat extra voedsel mijn doodsportretje heeft
getekend op een stukje bruin pakpapier met wit krijt.
Dat portret heeft mijn moeder altijd bewaard.
Het hongerlijden was erg. Er vielen vele doden door
ondervoeding en door de besmettelijke ziekte dysenterie. We kregen te weinig rijst en wat stijfselpap.
Soms kropen we ’s nachts onder het gedek door om
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wat wilde groene tomaten te bemachtigen. Eens
per week kreeg ik op doktersrecept een gekookt
eitje, omdat ik extra eiwitten nodig had. Tergend
langzaam lepelde ik dat eitje uit, zittend op ons
stoepje. Mijn broer kreeg alleen het kopje van het
ei en was erg jaloers op mijn lekkernij. Ook moest
de familie eiwitrijke slakken voor mij vangen.’
Onze ‘bevrijding’ in Tjideng
‘In Tjideng maakten we de ‘bevrijding’ mee.
Ik herinner me de Engelsen en de Brits-Indische
Gurkha’s die ons kamp bevrijdden en vooral de
doedelzakmuziek die zij speelden bij hun intocht in
het kamp. Voor mij is dat nog steeds hartverwarmende
muziek, het maakt altijd veel emoties bij me los en
herinneringen aan de bevrijding. Ik nam verschillende
malen een Engelsman mee naar mijn moeder om
aan haar te vragen of dit mijn vader was. Direct na
de bevrijding heb ik gezien hoe enkele vrouwen
een paar Japanse bewakers afstraften. Ze lieten
hen ondersteboven in de afvoerput en in de blubber
van het riool zakken. Mijn moeder probeerde ons
bij dit geweld vandaan te houden, maar toch zag
ik dit gebeuren. Voor onze veiligheid moesten we
nog steeds in dit kamp blijven, omdat erbuiten werd
gevochten tussen Engelsen en de Indonesische
vrijheidsstrijders.’
Het Wilhelminakamp in Singapore
‘Na de oorlog zijn we allereerst naar Lastrina op
zoek gegaan. Uiteindelijk vonden we haar in het
opvangkamp Kampong Makassar. Ze had een jaar in
dit vrouwenkamp gevangen gezeten en ze rende ons
tegemoet. Ze hield een zakje suiker - dat zij voor ons
in gevangenschap als cadeau had bewaard - in haar
hand geklemd. Ze riep: “Ik kom weer terug bij mijn
familie!” Het weerzien met haar was onvergetelijk.
Via het Rode Kruis hoorden wij dat mijn vader aan de
Birma-spoorweg had gezeten en dat hij misschien
in Singapore was. Daarom besloot mijn moeder ook
daarnaartoe te gaan. In een winkelstraat in Singapore
kregen we allemaal ‘Es Shanghai’, heerlijk schaafijs
met vruchtjes en rozensiroop. Aangekomen in het
grote opvangkamp voor repatrianten uit Indië, het
Wilhelminakamp, bleek mijn vader naar het eiland
Billiton te zijn vertrokken voor zijn werk. Hij was daar
hoofd van de RAPWI, de Recovery of Allied Prisoners
of War and Internees, de organisatie die geallieerde

Ceel, moeder Trijntje met zusje Jeanet, vader Henk

Ab en Ceel Navest, Billiton 1948.

en broer Ab Navest, Billiton 1948.

krijgsgevangenen en geïnterneerden na de Japanse
capitulatie naar veilige plaatsen moest brengen.
Uiteindelijk kwam er een watervliegtuig, een Catalina,
en de piloot was speciaal naar ons toegezonden
door mijn vader om ons te halen. We stonden klaar
met onze koffers aan de kust. De piloot wilde Lastrina
niet meenemen, want ze was geen Europese.
Mijn moeder sprong meteen voor haar in de bres:
“Als Lastrina niet meekan, dan gaan wij allemaal
niet mee!” Een officier bemoeide zich ermee en
toen bleek dat Lastrina nauwelijks iets woog, mocht
ze toch mee. De piloot gooide wat andere spullen
uit het overbelaste watervliegtuig. Mijn broer en ik
zaten onderin de uitkijkkoepels. Het was voor ons
een geweldig avontuur om op het water voor de
kust van Billiton te landen.’
De eerste ontmoeting met vader
‘Mijn magere vader stond op een lange steiger in
zee op ons te wachten. Wij keken allemaal reikhalzend naar deze ontmoeting uit. Maar we moesten
ook wennen aan een vader, want tot dan toe nam
mijn moeder alle beslissingen. Na een mooie anderhalf jaar op de eilanden Billiton en Banka gewoond
te hebben van 1946 tot 1948, zijn we weer naar Java
gegaan. We gingen in Djember, ten zuiden van Malang op Oost-Java, wonen en daarna in het onrustige
Soerabaja. Mijn vader droeg altijd een wapen bij zich.

In het kamp zaten we weliswaar opgesloten, maar
hier was de situatie stukken onveiliger. We woonden
aan de Perakboulevard, waar drie huizen verderop
een versterkte post van de mariniers stond, die ons
nog enigszins beschermde. Er tegenover was een
controlepost met een slagboom voor de toegang
tot de havens.
Ab en ik vonden die mariniers fantastisch en gingen
vaak kleine boodschappen voor hen doen in ruil voor
een stukje chocola. Aan de spoorlijn aan de overkant
van deze marinierspost werkten koelies. Zij werden
door de mariniers gecontroleerd. Soms smokkelden
zij onder hun hoeden een zakje rijst of suiker mee
van hun lunch. Dan werd dit door de mariniers van
hen afgepakt, dat vond ik zo oneerlijk. Er werden
veel Europeanen aangevallen door de Indonesische
vrijheidsstrijders. Mijn moeder sliep met een pistool
onder haar kussen voor als ze zouden binnenvallen.
Lastrina was zeer moedig en ging voor onze huisdeur
slapen om ons te beschermen. Zij vertrok een half
jaar eerder dan wij naar Nederland en mocht bij mijn
grootouders Navest wonen.’
Naar Nederland
‘Eind 1949 vertrok ons gezin naar Nederland met het
schip de Johan van Oldenbarnevelt. Je kreeg daar
heerlijke appels uit Australië en gevlochten kadetjes.
Gedurende die lange zeereis hebben we de film
7

Trouwfoto Louise en Ceel Navest, 8 augustus 1967.

‘De blauwe saffier’ wel twaalf keer gezien. Aan boord
kregen we in Port Saïd alvast een winterjas en een
pet tegen de kou. In Nederland werden we in Ede
opgevangen door mijn grootouders en Lastrina. Zij
vlogen ons in de armen. Hun kleine huis was overvol
met ons erbij en er was slechts één koudwaterkraan.
In Ede ging ik naar de eerste klas lagere school,
maar mocht al snel door naar de tweede. Daarna
deed ik de mulo-a. Inmiddels was ik achttien jaar en
ging in militaire dienst bij de Luchtmacht en werd in
Appingedam geplaatst. Ik had daar een mooie tijd
en wilde nog bijtekenen voor Nieuw-Guinea, maar
dat ging niet door. Lastrina woonde tot haar dood
in 1960 bij ons. Helaas heb ik haar begrafenis gemist.
Ik ging varen bij de koopvaardij voor de VNS, de
Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij.
Ik begon er als ‘steward zonder vooruitzichten’ maar
eindigde als hofmeester en werkte in de passagiersvaart en vervolgens op vrachtschepen.’
Warme herinneringen
‘Vanaf 1969 bleef ik aan wal. Inmiddels was ik op
8 augustus 1967 getrouwd met mijn vrouw Louise en
was onze oudste zoon geboren. Met mijn gezin ging
ik wonen in het huisje van mijn grootouders Navest.
Samen met mijn vrouw beheerde ik een café-restaurant bij het zwembad in Ede. In 1971 kregen we onze
tweede zoon. Nadat mijn vader overleden was, kwam
mijn moeder bij ons wonen tot haar dood in 2008.
Toen ik een aantal jaren geleden met mijn vrouw
Louise en met mijn zus Jeanet terugging naar
8 Aanspraak - december 2020

Indonesië, rook ik de geuren van de rivier en de
kampong weer. Het waren smaken en geuren die
ik direct herkende. Ik voelde mij meer thuis in mijn
geboorteland en ik kon het Maleis nog verstaan.
Ze zeggen wel eens dat ik een ‘witte Indo’ ben.
Ik liet mijn vrouw het eiland Billiton zien en ons
vroegere huis was nu een hotel geworden. Alles
stond er nog precies zo, alleen de bomen in de
tuin waren gegroeid. In 1948 was mijn zus Jeanet
er vlakbij in een ziekenhuis geboren. Zij liet daar
haar geboortecertificaat aan een arts zien. Hij vertelde haar dat zij het eerste Europese kind was dat
er was geboren. Dezelfde babybedden stonden er
nog. Soms komt de oorlog weer terug. Vaak droom
ik over Tjideng, over de Britse bevrijding met die
mooie doedelzakmuziek, over wat je allemaal niet
hebt gehad, wat een honger we hadden en wat je
hebt gemist in je jeugd door de oorlog. Tot een
paar jaar geleden reed ik nog op een oude Harley
Davidson uit 1943. Met mijn motorvrienden reed
ik vaak mee in herdenkingsparades van de Slag om
Arnhem. Die hele motorclub kwam ‘s zomers bij mijn
moeder een Indische rijsttafel eten en dan begon
ze in de tuin te vertellen over Indië. Ademloos
luisterden ze naar haar kampverhalen. Een van hen
heeft onze Indische familiegeschiedenis beschreven
in het boek ‘Een gordel van geweld’.
Mijn moeders dierbaarste bezit
‘In oktober 2020 ben ik tachtig geworden en we
wonen inmiddels in een zorgflat. Op deze leeftijd
denk ik vooral veel terug aan onze lieve Lastrina.
Zij kwam ons elke avond voordat we gingen slapen
nog instoppen, ook op latere leeftijd. Mijn portret
hangt nu tot 21 januari 2021 in het Museum Flehite
in Amersfoort. Bekenden beginnen er wel eens over:
“Weet je dat je daar hangt?” Het verhaal maakte
ook indruk in de documentaire ‘Indische Kamptekeningen’ die op 15 augustus 2020 op de televisie
kwam. Daarin zie je hoe de dochter van Bep Rietveld
mijn portretje bij mij thuis komt bekijken voor haar
tentoonstelling. Het hangt daar mooi, maar ik wil het
toch heel graag weer hier in de kamer zien, naast
mijn vaders portret waar het hoort. Ik ben er zo aan
gehecht, juist omdat het mijn moeders dierbaarste
bezit was in kamp Tjideng.’
Interview: Ellen Lock

Foto: Dominique Conrath

Evelyn Askolovitch-Sulzbach.

Als een der laatste oorlogsoverlevenden
voel ik een plicht ervan te getuigen
Evelyn Askolovitch-Sulzbach kwam als kleuter aan
in Bergen-Belsen. Lange tijd heeft zij niet kunnen
spreken over de nazikampen waar zij als kind
achtereenvolgens verbleef: Vught, Westerbork en
Bergen-Belsen. ‘Nu op mijn tweeëntachtigste ga
ik naar scholen in heel Frankrijk. Als scholen me
uitnodigen om voorlichting te geven, dan reis ik
ernaartoe, van Verdun tot Marseille, want ik ben
een van de laatste overlevenden van BergenBelsen, die er nog over kan vertellen.’
Vluchten naar Nederland
‘Mijn vader heette Jakob Sulzbach en was geboren
in 1904 in Frankfurt. Hij kwam uit een bekende
orthodox-joodse familie en was zeer sportief en intelligent. In 1933 vluchtte hij vanwege het leiderschap
van Hitler en het nazisme naar Amsterdam. Hij vond
er werk als textielagent en verkocht zijden stoffen.

Hij huurde er een kamer in een pension waar veel
andere Joodse mannen en vrouwen uit Duitsland
verbleven, waaronder ook mijn moeders zus. Mijn
moeder, Anny Seligmann, mocht - Joods zijnde niet studeren in nazi-Duitsland. Daarom ging ze naar
Engeland om het taaldiploma Cambridge Certificate
of Proficiency in English te halen. Het diploma gaf
haar een Engelse lesbevoegdheid en dat zou haar
later in het kamp goed van pas komen. Zij zat op
een kostschool in Brighton. In 1935 was ze op vakantie in Amsterdam bij haar tante en zus en ontmoette
ze mijn vader bij een diner met haar zus.
Mijn moeder was geboren in 1914 in Speyer aan de
Rijn. Dat oude stadje werd na de Kristallnacht op
9 november 1938 als eerste ‘Judenrein’ verklaard
door Hitler. Voor de oorlog dachten onze beide
Duits-Joodse families dat Nederland neutraal zou
blijven, dus dat ze er veilig zouden zijn. Mijn groot9

Mijn ouders Jakob en Anny Sulzbach trouwden in juli 1936.

ouders van moeders kant vluchtten naar Buenos
Aires in Argentinië, waar moeders zus ook was. Van
vaders familie waren zijn zussen naar Palestina, New
York en Londen gevlucht. Zijn broer vluchtte eveneens naar Londen. Alleen deze familieleden zouden
de oorlog overleven. Vaders jongere zus Karoline
is bij haar ouders gebleven. Zij werd op 15 juli 1942
opgepakt en is naar Auschwitz gedeporteerd, waar
zij is vergast in september 1942.’
Een belangrijke tip
‘In juli 1936 huwden mijn ouders op traditionele wijze
in de sjoel van Wiesbaden. Ze gingen wonen in de
Boticellistraat 36 in Amsterdam, waar ik op 15 juli
1938 ben geboren. Ik kreeg een joodse opvoeding
en was hun enige kind. Wij verbleven als ‘stateloze
burgers’ in Amsterdam. Mijn vader kreeg in die tijd
een belangrijke tip van een zakenvriend die goede
contacten had met het Hondurese consulaat in Bern.
Deze man adviseerde hem om voor ons alle drie
Hondurese paspoorten te kopen om zo die nationaliteit te krijgen. Vader moest er natuurlijk wel voor
betalen. Het duurde enige tijd voordat onze passen
gereed waren. De foto die op mijn pas moest heeft
mijn vader op 11 juli 1941 ook naar zijn schoonmoeder in Argentinië per bootpost gestuurd als briefkaart. Mijn jeugdfoto is nog bij haar aangekomen
en is nu in mijn bezit.’
Naar de crèche tegenover de Hollandsche
Schouwburg
‘Begin maart 1943 werden wij door buren verraden
en naar de Hollandsche Schouwburg gebracht. Dit
was het verzamelpunt voor grote groepen Joden uit
Amsterdam en omgeving. Zij werden hier door de
nazi’s gevangen gehouden in afwachting van depor10 Aanspraak - december 2020

Het Hondurese paspoort van 11 april 1943
dat levensreddend bleek.

tatie. Wij hadden alleen de kleding die we die dag
droegen en mijn moeder had nog één klein koffertje
voor ons alle drie bij zich.
Bij de Hollandsche Schouwburg werden alle kleine
kinderen tot twaalf jaar meteen door Duitse SS’ers
en NSB’ers van hun ouders gescheiden en naar de
crèche ertegenover gebracht. Dit was verschrikkelijk,
want de ouders konden hun kinderen niet zien en er
waren geen bedden voor zoveel kinderen.’
Apathisch en ziek in kamp Vught
‘Op 25 maart 1943 moesten we per treintransport
naar kamp Vught. Bij aankomst zijn we direct van
elkaar gescheiden en ondergebracht in een kinderbarak, een vrouwenbarak en een mannenbarak.
Mijn vader werd vanuit dit kamp met een groep
Joodse dwangarbeiders tewerkgesteld aan de
Moerdijkbrug. Er was daar niet eens zoveel Duitse
bewaking, maar ze zeiden tegen deze Joodse
tewerkgestelden: “Als je ervandoor gaat, dan gaan
je vrouw en kinderen in Vught direct op transport
naar Duitsland!” Mijn moeder en ik bleven alleen
achter. Zij moest geestdodend werk doen: zware
stenen sjouwen, puur om de gevangenen af te
matten en te tergen.
Net als alle kinderen kreeg ik de mazelen, longontsteking, de waterpokken en kampkoorts. Een verpleegster nam mijn temperatuur op en ik draaide me
om en stootte de thermometer kapot. Zij begon te
schreeuwen van kwaadheid. Om mij te troosten gaf
ze mij zoete melk.

Foto van Evelyn, 11 juli 1941,

Evelyn bij haar grootouders Jenny

Evelyn met springtouw in

is gestuurd naar Buenos Aires.

en Isaak Sulzbach, april 1939.

Amsterdam, maart 1946.

De allerkleinsten verhongerden, omdat hun moeders
hen niet mochten voeden. Toen mijn moeder mij
eindelijk even mocht zien, omdat ik doodziek was,
zag ze alle kinderen apathisch in bed liggen.
Vanwege een dubbele longontsteking was ik zo
verzwakt dat ik niet meer kon lopen. Een arts zei haar
dat ik nog een week te leven had. Negentig procent
van de kinderen die in Vught waren, zijn niet teruggekomen. Na drie maanden in de hel van Vught
arriveerde ons Hondurese paspoort als een mirakel
bij mijn moeder. Door het tonen van dit certificaat
werden mijn moeder en ik op 5 juni 1943 op transport gezet naar het doorgangskamp Westerbork en
niet naar het vernietigingskamp Auschwitz. Joodse
gevangenen met neutrale nationaliteiten kon de
bezetter ruilen tegen Duitse krijgsgevangenen in
handen van de geallieerden.’
Ik sloot me overal voor af
‘In de vroege ochtend van 7 juni 1943 kwamen we
aan op perron Westerbork. Mijn moeder was zo
wanhopig van angst dat ik het leven zou laten, dat
zij daar op de grond flauwviel van de spanning.
Een arts regelde een voedselpakket voor mij via
mijn moeders tante in Amsterdam, waardoor ik ben
aangesterkt. Sindsdien herinner ik me weinig, want ik
sloot me overal voor af. Het was allemaal te moeilijk.’
‘Begin juli 1943 kwam vaders transport aan in Westerbork. Hij vond daar zijn moeder, Jenny Sulzbach.
Zijn vader, Isaak Sulzbach, was al gestorven in het
ziekenhuis in Westerbork. Op 20 juli 1943 werd zijn
moeder op transport gezet en mijn vader heeft nog
van alles geprobeerd om haar van de lijst te halen.
Hij heeft de Duitse soldaat die haar op de trein

zette gesmeekt dat zij niet zou hoeven gaan. Die
antwoordde hem: “Er is maar één manier waarop u
uw moeder van de transportnamenlijst kunt afhalen,
door met haar van plaats te ruilen.” Mijn moeder
smeekte mijn vader op haar beurt weer om dat niet
te doen: “Denk om je gezin!” Het was een onmogelijke keuze, een heus Salomonsoordeel. Hij bleef
bij ons en zijn moeder is vergast in Sobibor. Sinds
die dag is hij een compleet ander mens geworden
en lachte zelden. Hij heeft altijd slecht geslapen van
deze beslissing, ook op hoge leeftijd nog.’
Flarden kampherinneringen uit Bergen-Belsen
‘Op 15 februari 1944 werden wij als gezin op de
trein gezet met eindbestemming concentratiekamp
Bergen-Belsen. De Hondurese paspoorten hebben
onze levens gered, daardoor zijn wij niet naar een
vernietigingskamp gedeporteerd, maar naar het
Joodse deel in het concentratiekamp Bergen-Belsen.
Vele tienduizenden overleefden de ontberingen niet
of stierven aan besmettelijke ziekten als de heersende
tyfus. De treinreis herinner ik me niet. Wat me wel
helder voor de geest staat is dat ik eens van mijn
moeder een stukje raffia touw had gekregen, dat
ik als een spelletje steeds om mijn vingers wikkelde. Opeens passeerde een bewaakster mij en keek
me strak aan. Ik wist meteen dat ik gevaar liep en
dacht: ‘Zou zij mij voor straf meenemen? Zou zij mijn
moeder voor straf doden want het bezit van raffia is
verboden?’ Tot mijn grote opluchting liep zij door.
Al onze bedden werden tegen elkaar gezet, omdat
het kamp steeds voller werd. Ik vond dit grappig omdat ik over drie bedden moest springen om bij mijn
eigen bed te komen. Mijn moeder vond dit helemaal
niet amusant. Ik sliep naast een leeftijdsgenootje,
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Marion, zij zong vaak en altijd vals. En ik zei vaak
tegen haar: “Stop met zingen, je zingt vals,” maar zij
bleef zingen. Mijn vader kwam ons een keer bezoeken ’s avonds. Opeens schreeuwde de moeder van
dit meisje dat naast mij sliep: “Hij heeft mijn brood
gestolen!” Zij schreeuwde alsmaar dat mijn vader
de dief was. Als op dat moment een bewaker dit
had gehoord, dan was hij meegenomen en gedood.
En ik schreeuwde, ik huilde en ik was doodsbang.
Gelukkig hield zij toen op. Ik speelde vaak met een
tweeling, Naomi en Ruth. Op een dag was Ruth
verdwenen. Ik vroeg waar zij was gebleven. “Zij is
dood,” werd me door Naomi verteld. Afschuwelijk
was het daar.’
Een Amerikaans bombardement
‘Op een dag wachtte ik op mijn moeder, die was
vertrokken om soep te gaan halen, toen er een bombardement op het kamp Bergen-Belsen kwam. Plotseling was er een laag overvliegend vliegtuig, dat
bommen afwierp. Een vreselijk lawaai. En ik huilde:
“Mammie, mammie!” Ik was er zeker van dat mijn
moeder gedood zou zijn door de bommen, maar
opeens was ze er weer. Later bleek dit een vergissingsaanval van de Amerikanen te zijn.
Tegenover onze barak was een Griekse barak met
Joodse gevangenen uit Thessaloniki. Het Griekse
barakhoofd wilde graag Engels leren met het oog
op de naderende bevrijding. Dit bericht kwam mijn
moeder ter ore. Zij stapte op het Griekse barakhoofd
af en bood hem Engelse taallessen aan in ruil voor
wat extra eten. Zo kreeg ik op mijn zesde verjaardag
een ‘taartje’ van één boterham en daarop stond
geschreven met havermoutvlokken: ‘6 jaar’. En dat
was iets geweldigs want we kregen maar één centimeter brood per persoon per dag. Ook kreeg ik een
houten speelgoedbedje met een popje erin. Mijn
moeder had de koffer met onze laatste zomerjurken
bewaard, de jurken met kleine bloemetjes, waarvan
ik zo hield. En opeens was de koffer verdwenen, iemand had de koffer gestolen. Met die diefstal waren
ook onze laatste tastbare fijne herinneringen aan
betere tijden verdwenen. Mijn moeder waste zichzelf
en mij elke dag aan de pomp met koud water. Later
vertelde mijn moeder dat zij dit deed om een mens
te blijven en om geen kleerluizen te krijgen die de
tyfus brachten.’
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Trouwfoto Evelyn en Roger Askolovitch,
Amsterdam, 2 september 1958.

De uitwisseling
‘Op 21 januari 1945 brachten de Duitsers via het
Rode Kruis een gevangenenuitwisseling tot stand.
Ongeveer driehonderd Joodse gevangenen - met
paspoorten uit Honduras, Paraguay, Haïti en andere
neutrale landen - kwamen in aanmerking voor deze
uitwisseling. Elke dag was er een appèl voor de
gevangenen die op de uitruillijst stonden en op
20 januari 1945 was het allerlaatste appèl. Mijn vaders
nieren werkten niet meer, want een kapo had er met
stenen op geslagen. Hij lag op bed met veertig
graden koorts. Mijn moeder en ik haalden hem op
om hem naar de appèlplaats te ondersteunen, maar
mijn vader zei dat hij niet in staat was om te gaan
en wilde niet opstaan. Mijn moeder begon aan mijn
vaders arm te trekken en riep: “Als jij niet opstaat,
dan kunnen we hier niet weg!” Ik smeekte haar:
“Laat pappie met rust!” Maar gelukkig hield zij stug
vol, want anders hadden we het niet gered. Als mijn
vader niet kon staan bij dit appèl, dan mochten we
niet mee met de Rode Kruistrein. Gelukkig lukte hem
dit nog net dankzij mijn moeders ondersteuning en
verlieten wij het kamp met die trein. Wij werden in
kamp Biberach ondergebracht om geruild te worden
met de Duitse krijgsgevangenen. Nog maar net uit
de trein in Biberach viel vader plotseling voorover in
de sneeuw, hij kón niet meer verder. Ik riep: “Hij is

Gerepatrieerd
‘Wij bleven er noodgedwongen tot januari 1946.
Wij werden echter niet tot Nederland toegelaten
vanwege het ontbreken van de Nederlandse nationaliteit. Wij werden beschouwd als stateloos door
de autoriteiten, want mijn ouders waren gevluchte
Duitsers en bezaten die nationaliteit bij het uitbreken
van de oorlog. Vijf of zes andere families verkeerden
in dezelfde situatie. Door tussenkomst van het Rode
Kruis en onder druk van mijn moeders familieleden
begon op 30 januari 1946 onze repatriëring naar
Maastricht. In auto’s van het Rode Kruis werden we
naar Nederland gebracht. In Maastricht stapte mijn
vader uit de auto om wit brood voor ons te kopen.
Daar hingen alle vlaggen uit en ik dacht dat die voor
ons bestemd waren. Jaren later hoorde ik van mijn
moeder dat die vlaggen er hingen voor de verjaardag van Prinses Beatrix.’
Er werd nooit over gesproken
‘Op 31 januari 1946 waren wij terug in Amsterdam.
Via een vroegere klant van vader vonden we twee
zolderkamers, een keuken en een toilet in de Hondecoeterstraat. Via onze vroegere werkster kregen
we de helft van ons servies terug en verder bezaten
we niets. In 1946 ging ik voor een paar maanden
naar de lagere school in de Nicolaas Maesstraat.
Vervolgens ging ik in 1947 naar de Joodse lagere
school tot de zesde klas in 1950. Met 41 Joodse
kinderen zat ik in de klas en we hadden allemaal
in de kampen of ondergedoken gezeten, maar er
werd nooit over gesproken. Daarna ging ik naar het
meisjeslyceum aan de Reinier Vinkeleskade. In 1950
vond onze naturalisatie plaats, we hingen de vlag uit
omdat we zo blij waren om Nederlander te zijn. Wij
spraken thuis alleen Nederlands en Duits was uit den
boze. Mijn grootmoeder kwam in 1950 vanuit Argentinië naar Nederland en zij logeerde bij ons en sprak
slechts Duits. Ik weigerde Duits met haar te spreken.
In januari 1950 werd mijn broer Jules geboren,

waarmee de hele familie gelukkig was. In 1956 deed
ik eindexamen gymnasium bèta en na mijn eindexamen mocht ik naar de tolkenschool in Genève.’
Voorlichting op Franse scholen
‘In Genève leerde ik mijn man kennen en we trouwden op 3 juli 1958. Mijn man, Roger Askolovitch,
woonde in Parijs. Hij was de hoofdredacteur van
het Frans-Joodse maandblad l’Arche. Ik werkte als
secretaresse tot de geboorte van mijn tweede kind
in 1967. In 1979 begon ik met vrijwilligerswerk om
Sovjet-Joden te helpen die geweigerd werden om
naar Israël te emigreren. Ik nam deel aan demonstraties, woonde congressen bij en reisde af en toe naar
de USSR. Ook probeerde ik de positie van Joodse
vrouwen te verbeteren. Mijn moeder schreef een
boek over haar oorlogservaringen en gaf lezingen
hierover. Ik ergerde me wel eens aan mijn moeder
die altijd net deed alsof ik als kind geen herinneringen aan de oorlog kon hebben, want die had ik
juist wel, maar ik liet ze alleen niet toe. In 2011 kreeg
ik een e-mail met vijfentwintig bijlagen, waaronder
lijsten met mijn naam en persoonlijke documenten
uit de Tweede Wereldoorlog. Dit was het schriftelijke
bewijs dat ik werkelijk in drie kampen ben geweest
en het gaf mij als overlevende de reden en de plicht
om mijn verhaal door te geven. Sinds 2015 kom ik op
verzoek van scholen overal in Frankrijk mijn oorlogsverhaal vertellen, omdat ik als een van de laatste
overlevenden nog van de kampen Vught, Westerbork en Bergen-Belsen kan getuigen.’
Interview: Ellen Lock
Foto: Dominique Conrath

dood, mijn vader is heel hard gevallen!” Hij werd opgetild en naar een ziekenhuis gebracht in het klooster van het kamp, waar ik hem elke dag kon zien. Hij
werd gelukkig beter. Sindsdien was ik altijd bang om
hem te verliezen. Op 1 mei 1945 werd het klooster
bevrijd door het Franse Vreemdelingenlegioen. Ik
was bijna zeven jaar en de oorlog was voorbij.’

Evelyn Askolovitch-Sulzbach.
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Foto: Jan Jacob Boom-Wichers

Marianne BataultWichers groeide
op in de kampen
Malang, Solo
en Banjoebiroe
op Java.

Marianne Batault-Wichers.

Praten over het kamp
was bij ons thuis taboe!
“Wat ik aan het kamp overgehouden heb, is dat ik
niets kan weggooien. Dat blijft een twistpunt tussen
mijn zoon en mij. De armoede die wij gekend hebben in het kamp, we hadden helemaal niets! Ik kan
er niet tegen als mensen kieskeurig zijn over hun
eten bij een diner. Wij waren door de honger zo
blij met alles wat eetbaar was. Dat vergeet je nooit
meer. Ik ben heel blij dat er aandacht is voor oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië en dat ik mijn
verhaal mag doen, want veel mensen in Holland
hebben geen idee wat wij moesten doorstaan.”
Precies om die redenen geeft Marianne BataultWichers een interview over haar kampervaringen in
Malang, Solo en Banjoebiroe op Java.
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Geboren te Den Helder
‘Mijn grootvader Wichers beheerde een koffieplantage op Java. Mijn vader, Jan Jacob Wichers, was
in 1894 op deze plantage in Loemadjang op Java
geboren. Mijn vader was naar Nederland gekomen
voor een marineopleiding in Den Helder. Hij ging er
wonen en werd marineofficier. Vervolgens werd hij
daar commandant van de onderzeedienst. Mijn vader
heeft een uitschuifbare pijp op de onderzeeboten
uitgevonden, waardoor lucht werd aangevoerd en
je langer onder water kon blijven. Hij noemde deze
vinding de ‘Snuiver’ en de Duitsers noemden dit
later de ‘Schnorckel’ op hun U-boten. Mijn moeder,
Alida Ketjen, kwam uit een gegoede familie en

Mijn moeder Alida Wichers-Ketjen en mijn vader

Mijn ouders met mijn zus Lilly (na de oorlog heette ze

Jan Jacob Wichers.

Catherine) in ons huis in Batavia 1931.

had conservatorium viool gedaan in Amsterdam.
Ze ontmoetten elkaar bij de bruiloft van mijn vaders
broer, Theo Wichers, waar mijn moeder bruidsmeisje was. Het was liefde op het eerste gezicht. Mijn
ouders trouwden in 1924 en kregen op 3 augustus
1927 mijn zus Catherina Marie Elisabeth. We noemden haar Lilly, maar na de oorlog wilde ze Catherine
heten. Mijn moeder was al zevenendertig bij mijn
geboorte op 30 juli 1937. Mijn ouders noemden
mij Marianne Albertine Christine Wichers, mijn
roepnaam was Marianne. Wij werden protestants
opgevoed. Na mijn geboorte kwam er vanwege
moeders zwakke gezondheid permanent een
gouvernante in huis, Nana Dallinga, die mij voortreffelijk verzorgde en opvoedde.’

Naar het vrouwenkamp
‘Na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941 verklaarde Nederland Japan de oorlog.
In rap tempo veroverden de Japanners NederlandsIndië en op 8 maart 1942 volgde de Nederlandse
capitulatie. In november 1942 moest mijn moeder
met haar dochters naar een vrouwenkamp in een
wijk van Malang waarin wij slechts één kamer kregen
in een klein huis. Het kamp heette ‘De Wijk’. Onze
gouvernante bleef buiten dit kamp. Er was daar niets
te doen, dan wat rondhangen. Moeder had ons fotoboek meegenomen waar ze vaders foto’s in uniform
uithaalde. We kregen eten uit de gaarkeuken. Mijn
moeder kon nog wel water koken voor chicorei, een
plant met koffiesmaak. Ik herinner me de ‘koffieklop’,
het schuim op je koffie met suiker als je flink roerde.
Het was mijn moeder gelukt om in een kleine koffer
wat voedingsblikjes mee te nemen naar het kamp.
Op mijn verjaardag kreeg ik een blikje doperwten
cadeau. De omstandigheden verslechterden snel
omdat het kamp steeds voller werd. Op een nacht
moesten wij per vrachtauto vertrekken naar het
station Malang. In de overvolle trein richting Solo
met vrouwen en huilende kinderen moest iedereen
op een emmer zijn behoefte doen, dus het stonk
er verschrikkelijk.’

Het vertrek naar Indië
‘Eind 1939 moest mijn vader voor zijn werk naar
Soerabaja in Indië, maar vanwege de Duitse oorlogsdreiging wilde hij dat wij ook naar hem toekwamen.
In december 1939 vertrokken wij met de gouvernante met de trein naar Italië om in Genua op de boot
te stappen naar Nederlands-Indië.
Wij gingen in het hoger gelegen Malang wonen,
omdat mijn moeder slecht tegen de warmte kon.
Mijn vader kwam ons ieder weekend opzoeken vanuit Soerabaja. In ons grote huis was iedereen welkom
en er was veel Javaans personeel. Ik was trots op
mijn vader, want hij kon mooi vertellen en hij was de
jongste commandant bij de marine. Hij was oprichter
van de organisatie Ontwikkeling en Ontspanning.
Hij organiseerde sportwedstrijden, dansavonden en
cabaret. Daar traden de cabaretiers Wim Kan en Corry
Vonk vaak op. Ik wilde liever niet naar de kleuterschool, want thuis had ik het meer naar mijn zin.’

Geen privacy in kamp Solo
‘In november 1943 arriveerden wij in het kamp Solo,
hooggelegen in de bergen. Wij sliepen op houten
britsen op een houten vloer, gebouwd op bamboepalen met een rieten dak. De wanden waren van
dun gedek, gevlochten bamboe, waar de bergwind
dwars doorheen blies. We zaten al snel onder de
luizen waar het gedek mee vol zat, waarvan je vreselijke jeuk had zodat je haar werd afgeknipt. Het was
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Moeder Alida Wichers-Ketjen met baby Marianne,

Mijn moeder en ik, Den Helder 1938.

Den Helder 1937.

er ‘s nachts koud en aardedonker. Er was nauwelijks
te eten; datgene wat wij kregen was bijna oneetbaar
en in minimale hoeveelheden, maar net genoeg
om niet te verhongeren. Ik heb de meest vreselijke
herinneringen aan die tijd met al die zieke mensen,
waarvan er velen voor mijn ogen stierven. Het was
onmogelijk om er te slapen door de snurk- en
rochelgeluiden van de zieken.
In dit kamp was nergens een mogelijkheid om alleen
te zijn. Wat je ook deed, iedereen zag het en bekeek
je. Een vervelend meisje aapte me de hele tijd na.
Het was lastig om afstand te bewaren tijdens het
gezamenlijk wassen in een klamme ruimte met al
die blote lijven dicht op elkaar. Je kreeg al snel ook
de besmettelijke diarree. De wc was slechts een
smerige goot. In kamp Solo heb ik vaak in het kampziekenhuis gelegen. De zusters deden hun best,
maar hadden geen medicijnen.
Mijn moeder moest vaak wachtlopen. Vanwege mijn
moeders slechte gezondheid hoefde zij niet in het
veld te werken, maar moest zij kluiten kloppen, aarde
tussen plantenwortels uitschudden. Ze nam ons mee
naar het veld en leerde ons voor zover mogelijk rekenen en taal, want onderwijs geven was er verboden.’
Kamp Banjoebiroe 10
‘Op 30 mei 1945 werden wij vanuit Solo overgebracht naar kamp Banjoebiroe 10, een van de meest
vreselijke kampen op Java. Banjoebiroe betekent
‘blauw water’, want het lag naast een meer. Het
kamp was gevestigd in een stenen gevangenis,
oorspronkelijk bestemd voor zware criminelen.
Dit gebouw was vlak voor de oorlog afgekeurd als
gevangenis. Wij werden ondergebracht in de paarden16 Aanspraak - december 2020

stal met nauwelijks daglicht. ’s Nachts in het aardedonker moest je een po zien te vinden. Het was er
vies en het zat vol ongedierte. Iedere dag stierven er
meer mensen. Mijn moeder was er doodziek en wij
zochten voor haar naar de eiwitrijke slakken als bijvoeding. Wij werden geslagen, getrapt, mishandeld
en uitgeput door urenlang in de rij op appèl staan
zonder eten of drinken. Ook ik werd enkele keren
door de Japanse bewakers geslagen. Eens omdat ik
niet diep genoeg boog en een andere keer omdat
ik stiekem een tomatenplantje had geplant.
Ik heb vrouwen zien doodgaan en zien flauwvallen.
Wij kinderen keken iedere ochtend bij de poort naar
de open vrachtauto’s die voorbijreden vol naakte
lijken, met de wiebelende witte oedeembenen,
die vanuit het kamp werden weggevoerd.
Niemand had verwacht dat de oorlog zo lang zou
duren. Na verloop van tijd waren onze kleren en schoenen versleten en de kinderen waren eruit gegroeid.
Wij liepen in vodden en op blote voeten. Wij droegen
‘gleteks’, zelfgemaakte sandalen van houten plankjes.
Wij bezaten werkelijks niets; geen zeep, geen crème,
geen tandpasta en geen spiegels. Mijn zus werd zo
mager en was zo verzwakt dat zij niet meer kon lopen.
Mijn moeder en mijn zus hadden een ongelofelijke
wilskracht om te blijven leven. Mijn moeder zei steeds:
“Ik wil overleven om te vertellen wat een rotmensen
die Jappen zijn!” Mijn zus koesterde de hoop om
haar vriendje Paul weer te zien. Mijn moeder verlangde
naar vader en vreesde voor zijn leven.’
Na de bevrijding
‘In Banjoebiroe vloog een Brits vliegtuig laag over
en het wiebelde met zijn vleugels. Dit was een goed

Oudere zus Lilly (later Catherine) met

Zoon Andries Wichers, Marianne Batault-Wichers

Marianne Wichers in Baarn, 1939.

en zoon Jan Jacob Boom-Wichers, 1997.

voorteken. Op 24 augustus 1945 hoorden we dat
we ‘bevrijd’ waren, maar voor onze eigen veiligheid
moesten we in het kamp blijven. Ons kamp werd voortdurend aangevallen door Indonesische vrijheidsstrijders, die ons wilden vermoorden. De Brits-Indische
Gurkha-brigades kwamen ons nog net op tijd bevrijden
en verdedigden ons kamp samen met onze Japanse
oud-kampbewakers. Van deze Britse soldaten hoorden
we dat de atoombommen waren gevallen en waren
dankbaar dat dit had geleid tot de Japanse overgave,
anders hadden we dit kamp niet overleefd. Zij verdedigden ook ons treintransport naar Semarang en
uiteindelijk zijn we onder hun begeleiding veilig in
Bandoeng aangekomen. Mijn vader had geregeld
dat wij persoonlijk werden begeleid door een knappe
jonge marineofficier. Ik vroeg hem meteen: “Bent u
soms mijn vader?” In Bandoeng moesten wij op vader
wachten in een hotelkamer. Ik herinneren mij goed
hoe mijn moeder schrok en in tranen uitbarstte, toen
zij zichzelf voor het eerst na al die oorlogsjaren zo
mager en gerimpeld weer in de spiegel zag. Ze riep
huilend: “Hoe kan ik nu mijn man onder ogen komen?”
Mijn vader had altijd eerbied gehad voor mijn moeder
en haar schoonheid bewonderd.’

mannen en de zorgen om hun zonen in de jongenskampen. Alle verhoudingen waren anders, ook mijn
ouders moesten aan elkaar wennen. Mijn zus heeft
haar vriend Paul nog opgezocht, maar die had in het
kamp ontdekt dat hij homoseksueel was.
Een week na de bevrijding bezochten we een tandarts en werden al mijn verrotte melkkiezen getrokken.
De tandarts hoopte zo mijn toekomstige kiezen
te redden, maar helaas behield ik een slecht gebit.
De Indonesiërs keken ons na de oorlog met ogen
vol haat aan. Ons was alles afgenomen, we hadden
drieënhalf jaar in barakken opgesloten gezeten en
we moesten opnieuw beginnen. Mijn vader had een
huis voor ons geregeld ofwel ‘getjoept’, waar we met
drie andere gezinnen woonden. Tijdens deze periode
kreeg ik de mazelen. Vader was in Bandoeng het
hoofd van de RAPWI, de Recovery of Allied Prisoners
of War and Internees, de organisatie die geallieerde
krijgsgevangenen en geïnterneerden na de Japanse
capitulatie naar veilige plaatsen moest brengen.
Eind december 1945 vertrokken we met vader op
de Johan van Oldenbarnevelt naar Europa. In Port
Saïd kregen we een tas met warme kleding en
schoenen voor de winter in Holland uitgereikt.
Ik vond die kousen maar kriebelen.’

Andere verhoudingen
‘Bij het weerzien omhelsde vader mij als eerste.
Hij zei: “Ben jij mijn Marianneke?” en ik antwoordde:
“Dan ben jij mijn pappa!” Hij had in het militaire
kamp Makassar gevangen gezeten. Ook hij was
sterk vermagerd en serieuzer. De mannen hadden
het kamp overleefd met verlangens naar en grappen over seks. De vrouwen hadden het overleefd
met het delen van recepten en verlangens naar hun

Aankomst in Nederland
‘Op een koude winterdag in februari 1946 kwamen
we via de haven van IJmuiden in Amsterdam aan. Wij
trokken in Baarn bij mijn grootmoeder van moederskant in. Alles was nog op de bon. Je moest suikerbonnen opsparen om een taart te maken. Ik werd in
de tweede klas van de lagere school geplaatst. Daar
lachten ze me soms uit, want ik wist veel dingen niet,
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omdat ik geen onderwijs had gehad in de kampen.
Ook mijn zus heeft het daar moeilijk mee gehad.
In augustus 1946 trokken wij in bij onze tante Pfaff
in Wassenaar. Na de lagere school ging ik naar het
Rijnlands Lyceum te Wassenaar, daar voelde ik me
meer op mijn gemak en ging het leren beter.
In 1955 behaalde ik er mijn MMS-diploma.’
Een internationaal leven
‘Mijn ouders stuurden me naar het Albert Schweitzer
college in Zwitserland. Na een jaar keerde ik terug
en haalde bij Schoevers in Amsterdam het diploma
voor directiesecretaresse. Daarna kon ik aan de slag
als directiesecretaresse bij het American Business
Centre in Amsterdam, een soort Amerikaanse Kamer
van Koophandel. Hier leerde ik Willem Boom kennen,
met wie ik trouwde in maart 1961. We kregen twee
zonen, Andries, geboren in november 1962 en Jan
Jacob, geboren in maart 1965. De eerste woont
in Savannah, Georgia, in Amerika, de tweede vier
etages boven mij in Parijs. Na ons huwelijk werd mijn
man overgeplaatst naar Bad Godesberg in Duitsland.
En in 1963 werd hij in Parijs geplaatst. Na mijn scheiding hertrouwde ik in 1985 met de Fransman Claude
Batault. Hij werkte voor het Franse Ministerie van
Buitenlandse Zaken als ambassadeur.’
Terugblik
‘Wij werden gedwongen lange uren gebogen in
de houding te blijven staan onder een brandende
zon. Ik heb vrouwen en kinderen zien neervallen en
ter plekke dood zien gaan, zonder dat iemand zich
mocht bewegen om te helpen. Degenen van mijn
generatie die in een Jappenkamp gevangen zijn
geweest, hebben dit altijd ervaren als iets waarover
je niet mocht en kon praten. Het onderwerp was bij
ons thuis taboe. Allen die ik heb ontmoet en die ik
ernaar vroeg, hadden dezelfde ervaring. Geen van
onze ouders wilde verhalen over het kamp horen
of vertellen, want iedereen dacht in die tijd dat het
beter voor je was om alles te vergeten. Op school
begreep en wist niemand er iets van. Wij hebben
alle emoties alleen moeten verwerken. Vrijwel
iedere nacht word ik wakker van angstdromen over
die oorlogstijd.
In de zomer van 1994 vroeg ik mijn zoon Jan Jacob:
“Wil je liever een gouden horloge cadeau of een
reis naar Indonesië voor je afstuderen, zodat ik je de
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Marianne Batault-Wichers (met hoed) vroeg allen bij de
herdenkingsceremonie van haar grootvader Jan Jacob
Wichers witte kleding te dragen. Singaraja, Bali, 2015.

Claude Batault en Marianne Batault-Wichers, 1998.

jappenkampen kan laten zien?” Gelukkig koos hij
voor dit laatste. We bezochten kamp Banjoebiroe.
Alleen de muren waren hetzelfde, maar er was inmiddels een politieschool in gevestigd. Ons eerste oude
huis in Malang stond er nog. De geuren zijn hetzelfde
gebleven, maar de mooie parken zijn verdwenen.
Mijn grootvader Jan Jacob Wichers ligt op Bali
begraven. In 2015 heb ik zijn graf in ere hersteld en
een prachtige protestantse herdenkingsdienst laten
houden. Ook mijn zoon Andries en zijn dochter en
de kinderen en kleinkinderen van mijn zus Catherine
uit Nieuw Zeeland waren hierbij aanwezig. Dat was
een bijzonder afscheid en het was goed om haar
kinderen en kleinkinderen te spreken en hun vragen
over het familieverleden te kunnen beantwoorden.
Achteraf heb ik veel respect voor mijn ouders. Zij
klaagden later nooit dat zij alles hadden verloren,
maar de keerzijde daarvan was dat alles over de
oorlog taboe bleef.’
Interview: Ellen Lock

Zoek?!

‘Nooit meer Auschwitz’
Lezing 2021vervalt
In verband met de coronamaatregelen zal de
‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing 2021 geen
doorgang kunnen vinden. Jaarlijks organiseren
het Nederlands Auschwitz Comité, het NIOD
Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de
‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing.

Gezocht: informatie over Theodora van Oene,
geboren op: 26 augustus 1947. Gezinslid van:
Zus Nootenboom (Kamp Moentilan) en Jan Nootenboom KNIL (Kamp Oebon). Reacties graag naar:
Familie Nootenboom, De Kempenaerstraat 43,
6535 SG Nijmegen, tel: 06-13961732, e-mail:
jansennootenboom@planet.nl

Er wordt een prominente gast uitgenodigd om
te komen spreken voorafgaand aan 27 januari,
de dag dat het vernietigingskamp Auschwitz werd
bevrijd door het Rode Leger. De gastspreker was
al uitgenodigd voor 2021, maar vanwege de reisbeperkingen en beperkingen van bijeenkomsten
moet de lezing een jaar uitgesteld worden.
Op 26 januari 2022 zal de Amerikaanse historicus
professor Debórah Dwork de NMA-Lezing houden.
Zij schreef vele ook in het Nederlands uitgegeven
boeken over de Holocaust, waaronder: Kinderen
met een gele ster, Exodus en Auschwitz.

Chris Heijer wil graag in contact komen met
nabestaanden van gevangenen van de OD1
groep Westerveld 1941-1942, die op 3 mei 1942
te Sachsenhausen in Duitsland zijn gefusilleerd.
Reacties graag naar: Chris Heijer, Frits Slompstraat
21, 2264 DW Leidschendam, tel: 070-3270380,
e-mail: c.heijer@planet.nl
Gezocht: Veteranen (of nazaten) met kennis over
de guerrillaoorlog in 1942 op Timor (NederlandsIndië). Het KNIL en Australische militairen voerden in 1942 een guerrillastrijd op Timor tegen de
Japanse bezettingsmacht. In december 1942 zijn
de guerrilla’s door de Nederlandse torpedobootjager Hr.Ms. ‘Tjerk Hiddes’ gered en naar Australië
geëvacueerd. Een aantal veteranen heeft hiervoor
het Timor Kruis (Het Herdenkingskruis voor Bijzondere Krijgsverrichtingen met Gesp, Timor 1942)
ontvangen. Mijn vader Fredrik Wilhelm Bloemhard
heeft aan deze guerrillaoorlog meegedaan en ik
doe een onderzoek om hierover te publiceren.
Reacties graag naar: Leo Bloemhard, Vrijheidslaan
79, 3621 HL Breukelen, tel: 06-22241283, e-mail:
leo.bloemhard@kpnmail.nl

Foto: Jonathan Edelman

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.

Amerikaans WOII-historicus Debórah Dwork.

In deze editie van ons cliëntenblad Aanspraak
staat dus geen introductie-interview met de
gastspreker. We hopen professor Debórah
Dwork voor de december-editie van volgend
jaar te mogen interviewen, zodat u zich dan
vanaf 1 december 2021 kunt aanmelden voor
de NMA-Lezing in januari 2022.
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Pasteltekening Bep Rietveld

Ten toon
& te doen
Museon: Tentoonstelling: Getekend.
Persoonlijke verhalen over de Japanse
bezetting. t/m 28 februari 2021

Collectie Museon

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam
aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog
was Nederlands-Indië, nu Indonesië, bezet door
Japan. De tentoonstelling ‘Getekend. Persoonlijke
verhalen over de Japanse bezetting,’ biedt een kennismaking met het onderwerp voor de bezoekers en
herkenning voor degenen die het meemaakten.

Mariëtte de Groot in kamp Kramat-1944.

Tentoonstelling Museum Flehite
Kampportretten van Bep Rietveld
t/m 24 januari 2021
Op 15 augustus 2020 herdacht Nederland voor de
75e keer alle slachtoffers van de Japanse bezetting
in Nederlands-Indië. Op deze datum opende de tentoonstelling ‘Bep Rietveld, schilder-tekenaar in oorlogsen vredestijd,’ in Museum Flehite te Amersfoort.
Bep Rietveld, dochter van de bekende meubelmaker
en architect Gerrit Rietveld, tekende vele portretten
van haar medegevangenen in het jappenkamp.

Detail van: ‘Het Kookveldje’ door Hendrika Hilda HendricksReints Bok, kamp Lampersari-Sompok, Semarang.

Centraal in de tentoonstelling staan vijftig indrukwekkende tekeningen gemaakt in gevangenschap. Onder
de circa 142.000 gevangen burgers en militairen bevonden zich vele creatieve mensen en beroepskunstenaars. Naast kamptekeningen toont het Museon
een aantal voorwerpen met een persoonlijk verhaal,
waaronder een kleine blikken beker. Deze bevond zich
aan boord van een schip waarmee mensen in 1942
probeerden te vluchten voor de Japanse inval. Hun
schip werd getorpedeerd en de vluchtelingen dobberden dagenlang in een reddingssloep op zee. Met het
bekertje verdeelden ze het weinige drinkwater.
Museon
Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
tel: 070-3381338, vooraf reserveren via:
www.museon.nl, e-mail: info@museon.nl
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Bep Rietveld vertrok in 1937 met haar zoontje naar
Nederlands-Indië om er een nieuw leven te beginnen met haar jeugdvriend Dennis Coolwijk, met wie
zij meerdere kinderen kreeg. Toen de oorlog uitbrak
werd Bep met haar drie kinderen geïnterneerd in
een jappenkamp. In het vrouwenkamp maakte zij
meer dan honderd portretten van medegevangenen
en hun kinderen. De portretten waren het enige
aandenken voor de moeders aan de kinderen die
overleden of aan de zonen die werden weggevoerd
naar de mannenkampen. Een aantal van deze portretten is in het museum bijeengebracht door één
van haar dochters.
Museum Flehite
Westsingel 50, 3811 BC Amersfoort
tel: 033-2471100, e-mail: info@museumflehite.nl
Reserveren via de ticketshop op de website (met
film over de portretten): www.museumflehite.nl

Tentoonstelling Joods Historisch Museum
‘Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten.’
t/m 28 februari 2021
Veelbezongen, geschilderd en gefotografeerd: het
Waterlooplein in Amsterdam. Het Joods Cultureel
Kwartier presenteert ‘Waterlooplein. De buurt binnenstebuiten,’ een uitgebreide tentoonstelling over
400 jaar geschiedenis in het hart van de voormalige
Jodenbuurt in Amsterdam.

Van 25 september 2020 t/m 17 januari 2021 toont
Japanmuseum SieboldHuis de tentoonstelling ‘De
bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki.’ Wat zijn
de gevolgen van de atoombom op de mensen en
de omgeving?
Door bruiklenen van Nagasaki City en het Hiroshima
Peace Memorial Museum zijn er voor het eerst in
Europa objecten uit de getroffen gebieden te tonen,
zoals een horloge dat stil is blijven staan op het
tijdstip van de explosie. Op 6 augustus 1945 werd
Hiroshima getroffen door een Amerikaanse atoombom en op 9 augustus was Nagasaki het doelwit.
Kort hierna capituleerde Japan, waarmee de Tweede
Wereldoorlog tot een einde kwam. In totaal overleden in 1945 meer dan 200.000 mensen aan de
gevolgen van de atoombommen. Op de website
www.sieboldhuis.nl wordt het oorlogsverhaal verteld
van Johan Schram, krijgsgevangene in werkkamp
Fukuoka-2 in Nagasaki.
Japanmuseum SieboldHuis
Rapenburg 19, 2311 GE Leiden
tel: 071-5125539, e-mail: info@sieboldhuis.org
website: www.sieboldhuis.nl

Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
tel: 020-5310310, e-mail: info@jck.nl
website: www.jck.nl

Foto: Collectie Joods Historisch Museum: J. van Velzen

Tentoonstelling Japanmuseum SieboldHuis
‘De bom. 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki.’
t/m 17 januari 2021

Vanaf het ontstaan rond 1600 trok de buurt verschillende groepen immigranten, onder wie veel Portugese Joden. In de 18e en 19e eeuw groeide de
armoede in de drukke, levendige buurt en tijdens de
asgrauwe jaren van de Tweede Wereldoorlog en vlak
daarna was het een plek van onbeschrijfelijk leed.
In de jaren 70 en 80 veranderde de buurt drastisch
door de aanleg van de metro en de komst van het
omstreden stadhuis-muziektheater. De bodemvondsten, die voorafgaand aan de bouw van de ‘Stopera’
werden blootgelegd, vertellen veel over de mensen
die hier woonden en werkten. S.v.p. i.v.m. corona
eigen oortjes/koptelefoon meenemen om video’s te
beluisteren. Oortjes zijn ook verkrijgbaar bij de ingang.

Het Waterlooplein, 1943.
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Vraag
antwoord
Wat gebeurt er met mijn uitkering als mijn
pensioen volgend jaar wordt verlaagd?
Als uw pensioen wordt verlaagd dan kunt u het beste
om een nieuwe vaststelling van uw uitkering vragen.
Wij maken dan een nieuwe berekening met de gegevens van al uw inkomsten van dat moment. Alleen als
uw uitkering hoger wordt, stellen wij deze opnieuw
vast. Het is momenteel nog niet duidelijk of, en zo ja
welke, Nederlandse pensioenfondsen hun pensioenen
medio volgend jaar daadwerkelijk moeten verlagen.
Als daartoe aanleiding is, zullen wij in een volgende
editie van Aanspraak aandacht besteden aan dit onderwerp. Het bovenstaande is zowel van toepassing
op de inkomstenafhankelijke Wuv-, Wubo- en AOR
uitkeringen als op de verzetspensioenen.
Mijn broer heeft nooit een aanvraag ingediend,
maar zou wel graag het blad Aanspraak willen
ontvangen. Is dat mogelijk?
Ja, als uw broer ons vraagt om toezending dan
sturen wij het blad naar hem toe. Hij zal daarna wel
wijzigingen moeten doorgeven als hij gaat verhuizen
of als hij het blad niet meer wenst te ontvangen.
Blijft u ondanks alle coronamaatregelen
gewoon telefonisch bereikbaar?
Ja, wij blijven telefonisch bereikbaar. Op werkdagen
zijn wij in de ochtend tussen 9.00 uur en 11.30 uur
en in de middag van 13.30 uur tot 16.00 uur bereikbaar via de telefoonnummers 071-5356500 en 0715356888. U krijgt dan direct iemand te spreken of
kunt een boodschap inspreken als onze medewerkers in gesprek zijn. Als u wordt teruggebeld
gebeurt dit zonder nummerherkenning, omdat er
vanwege de coronamaatregelen niet vanuit het
SVB-kantoor gebeld kan worden.
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Ook kunt u op de website www.svb.nl/wvo bij
‘Contact’ opgeven dat u door ons gebeld wenst te
worden. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact
met u op. Denkt u eraan om bij het inspreken van
boodschappen of het invullen van een contactformulier uw naam, telefoonnummer en uw correspondentienummer te vermelden.
Ik heb nog niet eerder meegedaan aan een
klanttevredenheidsonderzoek. Kan ik mij daarvoor opgeven?
Nee, u kunt zich daarvoor niet opgeven. Deelname
komt tot stand door middel van een steekproef uit
ons cliëntenbestand, uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hierdoor zijn de uitkomsten representatief voor de verschillende wetten en
regelingen. Op dit moment is er een klanttevredenheidsonderzoek gaande. Dit wordt iedere twee jaar
gehouden. Los van deze onderzoeken kunt u uw
mening over wat u goed of minder goed vindt gaan
altijd aan ons doorgeven. Wij stellen dat bijzonder
op prijs omdat dit ons ook helpt om onze dienstverlening te verbeteren.

BETAALDATA 2021
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze betalingsopdrachten aan de banken versturen. De betaaldata
van de buitengewone pensioenen die via de Stichting 1940-1945 verlopen, wijken hiervan af. Bij overboekingen naar het buitenland is de ontvangstdatum
afhankelijk van de werkdagen van lokale banken.
14 januari
15 februari
15 maart
15 april

12 mei
15 juni
15 juli
16 augustus

15 september
14 oktober
15 november
15 december

12
14

1

215

3

13
4

11

165
18

14

19

33
37

18

29

23

39

37

43

41

42

48

48

52

53

51

62

55
61
66
71

57

34

45

58

57

6

40
45

59

14

10

55

PUZZEL

46
46

50

60

58

59

64

63

14

24

54
60

65

64

68

68

27

36

69

69

55

43

70

65

70

73

73

71

10

26

50

72

72

27

31

54

68

10

21

31

35

39

44

63

67

68

40

25

36

30

53

62

71

26

24

9

21

20

49

52

56

Uw oplossing
6

43

49

47

56

38

44

25

19

35

33 38

32

13

16

30

29 34

28

8

20
24

17
22

7

12

15

23

6

24

43

31

31

Horizontaal 1 matrasvulling 5 aanrekenen 8 vinnig 11 op het genoemde
12 achterzijde van de hals 13 hoofdstad van Letland 14 geur 16 in de
grond zetten van planten 17 familiestam 18 eerlijk 20 inwoner van Estland 22 voedsel 24 grap 26 deel van een mast 28 Frans lidwoord 29 uitholling 31 opening in de muur 32 bazige vrouw 33 smeer 34 een weinig
36 prachtig 37 steelse blik 39 slechthorend 41 watervogel 43 loofboom
45 in iemands voordeel 46 reeds 47 vordering 49 dierenverhaal 50 vanwege
51 doctor (afk.) 52 dierentuin 54 part 55 vrouw van Adam 57 vergaan hout
60 losgeraakte naad 62 niets uitgezonderd 63 adelaar 66 groep spelers
68 vrolijk 69 plek 71 geitenbaardje 72 monnikskleed 73 met het bedoelde.
Verticaal 1 modieus 2 paardenslee 3 Europese vrouw 4 met het doel dat
5 scheepstimmerplaats 6 keurmerk op gewichten 7 bijzonder groot 8 Europese taal 9 kluitenbreker 10 glansverf 12 op dit moment 13 stuk chocolade
15 voegwoord 16 ongeveer 3,14 17 frisdrank 19 tegen 21 drietal 23 stukje
vuurwerk 25 rivier in Siberië 27 opvang voor dieren 29 haag 30 gelofte
31 tot op dit ogenblik 32 matje 33 oude lap 35 beteugelen 36 dunne deegwaar 37 honderd gram 38 telwoord 40 vruchtenschil 42 Ierland 44 Bijbelse
koning 46 slotwoord van gebeden 48 op die manier 50 zeer onwetend
52 vis 53 laatste letter Grieks alfabet 54 schenker 56 dikwijls 58 rund
59 alcoholvrij bier 60 meer dan wenselijk 61 kopergravure 64 volgorde
65 loflied 67 kippenproduct 68 honingproducerend insect 70 zangnoot.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 februari 2021 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen
worden de namen getrokken
van een eerste (€ 75), een tweede
(€ 50) en een derde (€ 25) prijswinnaar. In de volgende editie
van Aanspraak maken we de
oplossing van deze puzzel en de
namen van de drie prijswinnaars
bekend. (N.B. medewerkers zijn
van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars september-puzzel:
De juiste oplossing is: pompoensoep. De winnaars zijn: mw.
G. Berman-Klos, London, Canada
(1e prijs); dhr. R Klijnkramer, Aalsmeer (2e prijs), mw. G.E.M. Bennebroek, Loon op Zand (3e prijs). Van
harte gefeliciteerd! U ontvangt het
bijbehorende geldbedrag spoedig
op uw bankrekening. Blijf puzzelen,
want wie weet bent u een van de
volgende gelukkige prijswinnaars.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 5211802

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

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

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

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022
tel: +61 (0)2 8305 6800, e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

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

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

Foto’s familiealbum Evelyn Askolo-

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

vitch-Sulzbach, familiealbum Marianne
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