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Mag ik u even
aanspreken?
Malala Yousafzai kreeg in oktober de Nobelprijs voor de Vrede. Er werd een
moordaanslag op haar gepleegd, omdat zij op haar weblog schreef over de
gewelddadigheden van de Taliban. Met haar 17 jaar is zij nu een belangrijk
voorvechtster van het recht op onderwijs voor meisjes. Ik ken Malala niet,
maar ik ben trots op haar. Zij strijdt voor de vrijheid van anderen. Zij vertelt
vanuit haar eigen context en ervaringen het verhaal dat u ook vertelt. Dat
vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het zijn verhalen die maken dat er niet vergeten wordt en dat mensen in beweging komen.
Iemand die zich jarenlang onvermoeibaar voor u heeft ingespannen is de
voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad, mevrouw Hans Dresden. Treffend vind ik dat ze zichzelf niet als oorlogsslachtoffer, maar als een oorlogsgetroffene beschouwt. Ze heeft veel betekend voor de Pensioen- en Uitkeringsraad en de transitie naar de PUR-nieuwe stijl. Ik heb haar altijd als zeer
betrokken ervaren bij de opdracht die ze had en de doelgroep die ze diende.
Wij zullen haar missen. Het vertrek van Hans Dresden is het moment om haar
opvolger Dineke Mulock Houwer te begroeten. Een aantal van u zal haar
kennen als voorzitter van de Stichting Oranje Hotel. Zij wordt uitgebreid aan
u voorgesteld in de volgende editie van Aanspraak. Vanaf deze plaats wens
ik haar veel succes als voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad.
Ook verwelkomen wij een groep nieuwe cliënten. Vanaf 1 januari 2015 verzorgen wij de uitkeringen aan mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
geestelijk of lichamelijk slachtoffer zijn geworden van de oorlog en daardoor
geen inkomen meer konden verwerven. Deze taak nemen wij over van de
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. Een deel van deze cliënten
kent ons al van een andere regeling. Voor degenen die nieuw zijn wil ik
benadrukken dat u altijd bij onze afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen terecht kunt voor meer informatie.
Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.

Nicoly Vermeulen
Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank
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Mevrouw Hans
Dresden over haar
voorzitterschap van
de Pensioen- en
Uitkeringsraad

Met hart en ziel
wikken en wegen
Van 1 januari 2011 tot 1 januari 2015 is mevrouw Hans Dresden voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) geweest. Onder haar
bezielende leiding is invulling gegeven aan de PUR-nieuwe stijl in de
periode van de overgang naar de Sociale Verzekeringsbank. Hoe heeft
zij het voorzitterschap van de PUR in deze afgelopen vier jaren ervaren?
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Wat was uw grootste zorg tijdens
uw voorzitterschap?
Vanaf het begin was ik me er ontzettend van bewust
dat wij een piepkleine ZBO (zelfstandig bestuursorgaan) zijn en de SVB een heel grote ZBO is. We
zijn een muisje vergeleken bij een olifant. Het is en
blijft een ingewikkelde constructie, die is gemaakt om
onze cliënten het gevoel te geven dat we er nog voor
hen zijn als onafhankelijke Pensioen- en Uitkeringsraad. Zo’n constructie werkt alleen op basis van een
goede samenwerking en vertrouwen. De SVB heeft
ons heel goed ontvangen op dit kantoor in Leiden.
Wat we in 2010 beloofden in het voorwoord van het
jaarverslag en in de column van Aanspraak: ‘Cliënten
mogen niets van de overgang van werkzaamheden
van de PUR naar de SVB merken’, dat is gelukt! Over
deze overgang hebben we geen enkele klacht ontvangen en dat is een buitengewone prestatie.
Wat wenst u voor de toekomst van
de Pensioen- en Uitkeringsraad?
Mijn grootste wens is dat we tot de laatst levende
oorlogsgetroffene kwalitatief hoogstaande zorg blijven geven. Dat kan met een betrokken uitvoeringsapparaat én met een PUR, een raad van experts die het
beleid maken en de eerste aanvragen beoordelen.
Heeft u veel persoonlijk contact gehad met
de doelgroep?
Ja, dat was het mooie van dit werk. Vaak sprak ik
onze cliënten op bijeenkomsten en herdenkingen
in Nederland, maar ook in het buitenland heb ik
cliënten persoonlijk kunnen spreken. Als PUR-voorzitter bracht ik namelijk werkbezoeken aan cliëntenconferenties in Indonesië, de Verenigde Staten,
Canada, Israël en Australië. Het contact met hen en
met degenen die voor ons in het buitenland werken,
heb ik als heel verrijkend ervaren. Misschien juist
omdat ze zover van Nederland wonen, zijn hun
vragen en behoeften soms schrijnend.
Was uw beleid ten aanzien van de wetten voor
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen anders
dan dat van uw voorgangers?
Dat was niet anders, maar er was een nieuwe situatie
ontstaan. Voorheen was ik voorzitter van de Raadskamer Wuv maar als voorzitter van een zelfstandig
bestuursorgaan kwamen er bestuurlijke taken bij.

De nadruk bleef liggen op de casuïstiek en het
beleid, maar we waren nu ook verantwoordelijk voor
het personeel dat niet mee kon naar de SVB en voor
de begroting en de financiën.
Verwacht u nog wijzigingen in deze wetten?
De grote wijzigingen in ons zorgstelsel in Nederland
zullen gevolgen hebben voor alle burgers in Nederland, dus ook voor onze cliënten. De wetten voor
oorlogsgetroffenen worden niet aangetast, maar
tegelijkertijd moet je ook de wijsheid hebben om
niet te overvragen binnen die veranderende context.
Het moet een menselijk beleid blijven en dat hebben we ook beloofd aan de verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen.
U heeft als voorzitter veel herdenkingstoespraken
gehouden. Zag u daar tegenop?
Ik vind dat niet moeilijk om te doen, ik zie het als
een kans om mijn eigen ervaringen te delen en
door te geven. Vorig jaar sprak ik onder meer bij
een bijeenkomst van het Verzet in Bloemendaal
op 10 mei. Daar was ik in de gelegenheid om mijn
oorlogspleegouders te gedenken. Op 11 mei van
dit jaar heb ik gesproken bij de Herdenking van de
Jodenvervolging in de Hooglandse Kerk in Leiden.
Als er dan na afloop pubers op me afkomen en mij
bedanken voor het verhaal over de oorlog, dan
is mijn dag goed.
Waar bent u trots op?
Ik ben trots op de samenwerking met de SVB. Ook
is mede door mijn voorzitterschap de afstand tussen
de Pensioen- en Uitkeringsraad en de uitvoerende
medewerkers van de afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen kleiner geworden. Ik heb
heel veel respect voor de medewerkers die direct in
contact staan met onze cliënten. Zij staan hen met
zoveel geduld en kennis te woord over ingewikkelde
berekeningen en wettelijke mogelijkheden. Het is
iedere werkdag opnieuw met hart en ziel wikken en
wegen. Ook de samenwerking met de Cliëntenraad is
tijdens mijn voorzitterschap goed geweest. Ze zijn er
immers om ons scherp te houden en dat kan ik alleen
maar toejuichen. Ik zal het contact met de cliënten en
de medewerkers dan ook het meest missen.
Interview en foto: Ellen Lock
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Van der Vlugt & Co v.l.n.r.: Floris van der Vlugt, Lucas Dols, Bram en Hester van der Vlugt.

Ik herken dat gevoel van
‘Waar zijn we veilig?’
Bram van der Vlugt
overleefde het bombardement op het
Bezuidenhout

Acteur Bram van der Vlugt speelt vanaf september 2014 in het stuk
Moesson, geschreven door zijn collega-acteur Eric Schneider. Het stuk
is een terugblik op de oorlog en de Bersiap in Indië. Hoewel Bram van
der Vlugt geen Indische achtergrond heeft, vindt hij het belangrijk om
zich in deze geschiedenis te verdiepen en de Indische gevoelens te
vertolken.
Als tienjarig kind overleefde Bram van der Vlugt het bombardement
op het Bezuidenhout in Den Haag. In 2000 won hij voor zijn rol als de
atoomgeleerde Niels Bohr in het toneelstuk ‘Kopenhagen’ de Louis
d’Or. Vijfentwintig jaar was hij met veel plezier rond 5 december vaste
raadgever van Sinterklaas in televisie-aangelegenheden, zoals hij het
zelf altijd noemt. “Veel mensen blijven daarom altijd u tegen me zeggen!” zegt hij. Geen woord over de Goedheiligman hier, maar wel een
interview dat gaat over zijn eigen familie- en oorlogservaringen.
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De Roaring Twenties van mijn familie
‘Zes jaar geleden vond ik een schilderij van Piet van
der Hem terug dat ik vele jaren daarvoor uit de familieboedel had verkocht, omdat het een Volendams
folkloristisch tafereel was, dat me toen niet erg aansprak. Toen begon een fascinerende zoektocht naar
Van der Hem en zijn relatie tot mijn familie. Tegelijk
ontdekte ik de schatten van Volendam als kunstenaarsdorp. Dat leverde zoveel fantastische verhalen
op, dat ik daar een voorstelling van heb gemaakt
met de titel “Met Andere Oogen”. De titel verwijst
naar het teruggevonden schilderij, maar ook naar de
slagzin “Aller oogen zijn gericht op Kwatta”. Mijn
grootvader Stokvis was ooit directeur van Kwatta en
had de chocoladereep uitgevonden. En misschien
ook wel die slogan bedacht. Met Andere Oogen
gaat over het leven in het interbellum, de ‘Roaring
Twenties’ van mijn moeders familie Farbstein. Gegoede, niet religieuze Joden uit Warschau, die prima
geassimileerd waren in de Nederlandse samenleving. Een leven dat door de oorlog ruw is afgebroken. Mijn zoon Floris die saxofonist is, mijn dochter
Hester, de violiste en bassist Lucas Dols en ik vormen
het ensemble Van der Vlugt & Co. Wij spelen Met
Andere Oogen in 2015 door het hele land.’
Mijn liefde voor toneel
‘Mijn vader, Bram van der Vlugt senior, werkte bij de
Haagse bouwonderneming van mijn grootvader. Hij
en mijn moeder, Ellen Stokvis, hadden elkaar al op
het Nederlandsch Lyceum leren kennen. Zij trouwden in 1928 en gingen in de Leuvensestraat in de
sjieke Scheveningse wijk ‘Het Belgisch Park’ wonen
in een prachtig huis, dat de firma van zijn vader had
gebouwd. Hier werd mijn broer Fred op 17 oktober
1930 geboren. Hij werd later autojournalist in de
tv-programma’s ‘Wereld op Wielen’ en ‘De Hoogste
versnelling’ en is in 2002 overleden. Op 28 mei 1934
ben ik geboren in datzelfde huis. Mijn broer en ik

wilden later ook wel Kwatta-directeuren worden net
als opa Jules, maar mijn interesse ging ook al vroeg
uit naar toneel. Hoewel mijn eerste ervaring met optreden in een operette van mijn lagere school zeer
teleurstellend was, ben ik toch acteur geworden.’
Sin
‘In de vroege ochtend van 10 mei 1940 hoorden wij
de Duitse vliegtuigen overkomen en zagen we parachutisten springen. Direct gingen we naar de schuilkelder in onze tuin en zijn daar geregeld ingegaan
tot de capitulatie. In 1939 was mijn vader als reserve
officier gemobiliseerd. Ik zie hem in zijn uniform bij
ons eten met zijn helm op schoot en zijn bord daarbovenop. Beroepsmilitairen werden krijgsgevangen
gemaakt, maar als reserveofficier mocht mijn vader
gewoon naar huis. Hij moest wel regelmatig onderduiken voor de Arbeidseinsatz, maar kon zich verder
vrij bewegen door de stad. Wij hadden een oudere
dame, juffrouw Amalia Elisabeth Henriëtte Sinnige,
als kindermeisje. Wij noemden haar Sin.
In februari 1943 moesten we naar het Bezuidenhout
verhuizen, omdat Scheveningen Sperrgebiet werd,
waar de Atlantikwall werd gebouwd. In augustus ‘43
werd mijn moeder opgepakt en gevangen genomen
omdat zij een vals persoonsbewijs had laten maken.
Vanaf die dag zagen wij haar niet meer terug. Mijn
vader had daarna meer hulp bij onze opvoeding
nodig en toen trok Sin bij ons in. Sin was er altijd,
zij zorgde heel goed voor ons en speelde met ons.
Mijn grootouders Van der Vlugt kwamen later ook bij
ons in huis wonen, omdat hun huis was beschadigd
bij een bombardement. Ik kan mij niet herinneren
dat wij veel honger hebben gehad. Al moest ik in
de zomer van ‘44 wel een paar weken aansterken op
een boerderij in de Achterhoek, waar ik zelfs eieren
met spek als ontbijt kreeg. Het leven op de boerderij
vond ik als stadskind heel indrukwekkend.’
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Grootmoeder Deborah Stokvis-Farbstein, moeder Ellen van der Vlugt-Stokvis,
overgrootmoeder Eleonora Farbstein-Hecht, Bram van der Vlugt, 1937.

Het bombardement op het Bezuidenhout
‘Op zaterdag 3 maart 1945 was mijn vader al vroeg
op de fiets vertrokken naar Noordwijk om graan te
halen. Vanuit het Haagsche Bos lanceerden de Duitsers al een jaar lang raketten op Londen. Op die dag
hadden Engelse piloten een verkeerd richtpunt gekregen en lieten zij 67.000 kilo brisantbommen midden in de woonwijk van het Bezuidenhout vallen, in
plaats van op de Duitse V2-lanceerinstallaties in het
Haagsche Bos. Er vielen 550 doden en er waren ruim
250 mensen zwaargewond. 12.000 mensen werden
dakloos. Toen het bombardement ‘s morgens vroeg
begon, schuilden mijn broer en ik met mijn grootouders en Sin onder de trap in ons huis. Ons huis werd
niet geraakt, maar mijn grootouders zeiden: “Gaan
jullie naar de familie Ostwald in Voorburg en vraag
of je bij hen mag logeren. Wij wachten op vader
en komen later.” Sin, Fred en ik liepen tussen de
puinhopen met dode lichamen en gewonden door
naar Voorburg. Het was gruwelijk, maar ik heb er
nooit nachtmerries van gehad. We liepen mee in een
stroom vluchtelingen op zoek naar een veilige plek.
Als ik op het journaal vluchtelingen zie lopen, herken
ik dat gevoel van ‘Waar zijn we veilig?’. Toen mijn
vader die middag uit Noordwijk terugfietste, zag hij
enorme rookwolken boven Den Haag en ontdekte
tot zijn grote verbazing dat zijn eigen wijk getroffen
was. Hij maakte zich ernstig zorgen om ons, maar
mijn grootouders vingen hem op en stelden hem
gerust. Zij hebben samen alle spullen uit het huis
op straat gezet, want de huizen stonden al snel in
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brand. Mijn vader organiseerde een bakfiets en wist
nog te redden wat er te redden viel. Die zondag is
ons huis geheel afgebrand.’
De bevrijding
‘In april 1945 wist mijn vader op de Groot Hertoginnelaan een huis te regelen, dat sinds Dolle Dinsdag
was verlaten door NSB’ers die naar Duitsland waren
gevlucht. Op 4 mei 1945 was ik - bijna 11 jaar - net
naar bed gebracht door Sin. Om acht uur hoorden
we het Wilhelmus zingen. Er kwam steeds meer
gejuich op straat, maar we hoorden ook schoten.
We zijn toen even op het dak gaan kijken en zagen
overal vlaggen hangen, maar omdat er nog geschoten werd, bleven we toch maar binnen. De volgende
dag was het pas echt Bevrijdingsdag en moest je
uitkijken om niet zo’n voedseldroppingspakket op je
hoofd te krijgen.’
Hoop
‘In die maanden na de oorlog werden veel families
weer verenigd. Ik heb jarenlang de hoop gehad dat
mijn moeder nog ergens leefde en terug zou komen.
Zeker in de eerste jaren vlak na de oorlog meende
ik haar vaak te herkennen in vrouwen die ik op straat
zag lopen. Toen mijn vader in 1948 opnieuw wilde
trouwen, vroeg en kreeg hij van Het Rode Kruis een
officiële overlijdensverklaring. Het was geen schok,
maar een bevestiging van wat we eigenlijk al langere
tijd vermoedden. Mijn vader wilde een nieuwe start
maken dus werd er ook niet meer over het verleden

Bram van der Vlugt, 3 jaar oud,

Bram een jaar of vijf.

op de Boulevard van Scheveningen.

gesproken. Hij trouwde en Sin verdween uit huis,
ook dat was voor ons een groot gemis. Zij was altijd
als een moeder voor ons en zo vertrouwd.’
De Indische kant van de oorlog
‘Op het Nederlandsch Lyceum in Den Haag kwamen er veel Indische leerlingen bij mij in de klas. Zij
waren meestal wat ouder vanwege de leerachterstand door hun gevangenschap in Japanse kampen,
waar onderwijs verboden was. Zo ook een van mijn
beste vrienden Fokke van der Scheer. Hij had een
behoorlijke jappenhaat opgebouwd. Hij was geïnterneerd met zijn moeder maar moest twee jaar later
naar het mannenkamp. Ook bij mijn collega-acteurs
Eric Schneider en Willem Nijholt bespeur ik nog al
eens wat haat tegen Japanners. In het stuk ‘Kopenhagen’ speelde ik de hoofdrol van Niels Bohr, de
Deens-Joodse atoomfysicus, die in 1943 via Zweden
aan de Nazi’s kon ontsnappen en meewerkte aan de
eerste atoombom in het Manhattanproject. Zijn leerling, de Duitse natuurkundige Werner Heisenberg,
weigerde mee te werken aan de Duitse atoombom.
Tijdens de repetities sprak ik Eric Schneider. Ik vroeg
hem: “Wat vind je daar nu van: De Duitser Heisenberg heeft geen bloed aan zijn handen en de Jood
Bohr wel. Zijn bommen op Hiroshima en Nagasaki
waren vele malen erger dan die op Dresden!” Waarop Eric Schneider eerst stil viel en toen antwoordde:
“Ze hebben wel mijn leven gered!” Toen zei ik:
“Tja, wat ik de grootste misdaad vind die tegen de
mensheid is gepleegd, heeft jou in leven gelaten.”’

Moesson
‘Wie staat er nu op zijn tachtigste nog op het toneel
met zijn eigen kinderen? Het tekst leren houdt dus
nog niet op voor mij, en tot nog toe gaat dat nog
behoorlijk goed. Ik mag niet klagen. Op het Grachtenfestival treden wij op met mijn herinneringen aan
het bombardement op het Bezuidenhout. Hoewel ik
er geen nachtmerries aan heb overgehouden, was
het wel een aangrijpende gebeurtenis in mijn leven,
waarvan ik nu kan getuigen. Toen ik de tekst van het
toneelstuk Moesson las, zei ik nog tegen Eric Schneider: “Maar dit is veel meer iets voor jou om zelf te
spelen of voor Willem Nijholt.” Toch vond Eric mij
juist prima geschikt. Het is wel frappant, want alle acteurs en de regisseur hebben geen Indische achtergrond. Het is een aangrijpend verhaal, ik meen deels
ook autobiografisch, over de verschrikkingen van de
Bersiap. Er is nog steeds niet veel bekend over die
periode, daarom is het goed dat Eric er over heeft
geschreven. Pas in 1988 kregen de Indische slachtoffers een eigen monument in Den Haag. En dan nog
is het vaak ‘jullie oorlog’ en ‘onze oorlog’.
Wat het herdenken van ‘onze oorlog’ betreft: ik blijf
altijd thuis op 4 mei. Dan lopen mijn vrouw en ik hier
een rondje door de tuin en plukken we bloemen die
wij bij de portretten van mijn moeder en grootmoeder
leggen. We staan dan op onze eigen manier stil bij
haar en haar hele familie, waarvan niemand is teruggekeerd. Voor ons een klein maar belangrijk ritueel.’
Interview: Ellen Lock
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Een kus met een boodschap
Regisseur, acteur en schrijver Eric Schneider over zijn Indische herinneringen
Nog niet eerder is er in Nederland een toneelstuk over de Bersiap-periode in Nederlands-Indië
opgevoerd. De schrijver van het indrukwekkende
toneelstuk ‘Moesson’ is de Nederlandse acteur
Eric Schneider. Zijn boek ‘Een tropische herinnering’ - met autobiografische elementen - vertaalde
hij naar de toneelversie Moesson. Op dit moment
vertolken de bekende acteurs Bram van de Vlugt,
Kitty Courbois en Tom Hoffman dit stuk in onze
theaters. Een interview met de schrijver en regisseur Eric Schneider over zijn oorlogservaringen
in Nederlands-Indië.
Liefde voor het acteren
In 1931 vertrokken mijn ouders als jong stel naar
Nederlands-Indië, waar mijn vader als leraar Duits
aan de slag kon. In 1932 schreef hij voor de Indische
leerlingen het beroemde lesboek Deutscher Wort10 Aanspraak - december 2014

schatz. Op 30 augustus 1934 ben ik in Batavia
geboren. Mijn moeder schreef cabaret en kindertoneelstukken en vormde een cabaretduo met haar
vriendin. Mijn twee jaar oudere broer Carel Jan werd
later diplomaat en was bekend als de schrijver
F. Springer. Mijn vijf jaar jongere broer Hans leeft
nog en was directeur van het Museum van Oudheden in Leiden. Als kind deed ik niets liever dan
tekenen en toneelspelen in de toneelstukjes die mijn
moeder schreef en regisseerde. Zo zat haar liefde
voor het acteren er ook al vroeg in bij mij.
Hoe de oorlog begon
Vlak voor de oorlog woonden wij in Bandoeng, waar
mijn vader op dat moment lesgaf. We waren niet
goed voorbereid op een oorlog. Onze schuilkelders
liepen vaak onder water, zodat wij daarin gingen
zwemmen. We kregen een naar pepermunt smakend

gummetje om op te bijten bij bombardementen
en we moesten een pan op ons hoofd doen zodra de Japanse bommenwerpers overvlogen. Mijn
vader werd vlak voor de oorlog bij de Landstorm
ingedeeld. Na de capitulatie van het KNIL werden
alle Nederlandse mannen geïnterneerd. De scholen
hielden op te bestaan, want alle leraren zaten gevangen, zo ook mijn vader. Die kleine Japanse soldaten reden op de fiets Bandoeng binnen. Ze dwongen mijn moeder al haar juwelen af te staan en
zelfs haar trouwring werd naderhand op de zwarte
markt verkocht.
Een kus met een boodschap
We mochten om de beurt bij mijn moeder achterop
de fiets naar het mannenkamp Tjimahi bij Bandoeng
om mijn vader te bezoeken. Mijn moeder schreef
hem boodschappen op taftpapier die ze opvouwde tot een piepklein propje en gaf mijn vader dan
een kus waarmee ze het geheime briefje met haar
mond aan hem overdroeg. Ik vond dit ontzettend
slim van haar. Zelf zag ik mijn vader slechts één keer
in dat kamp. Hij is met zijn collega’s aan de Birma
Spoorweg tewerkgesteld en heeft het als een van de
weinigen overleefd. Hij was vrij gelovig en misschien
heeft dat hem door die kampen gesleept? Hij vertelde me na de oorlog dat hij een visioen heeft gezien
en een stem had gehoord: ‘Je zult je verdere leven
moeten wijden aan de wetenschap!’ Hij is inderdaad
hoogleraar geworden. Mijn vader was een slapie van
Wim Kan. Wim Kan en mijn oudste broer waren op
dezelfde dag jarig en dat vierden ze aan de Birma
Spoorweg met een glaasje water. ‘Wim Kan was daar
een bange zielige vogel’, zei mijn vader, ‘Al organiseerde hij eens in de drie weken een bonte avond
voor zijn medegevangenen, die hem als dank wat
eten schonken. Op die manier overleefde hij het.’
Gewond het kamp in
Voordat we het kamp ingingen had mijn moeder mij
twee jaar jonger opgegeven. Zodoende is mij later
het mannenkamp bespaard gebleven en kon ik bij
mijn moeder in het vrouwenkamp Tjihapit in Bandoeng blijven. Jongens van 10 jaar en ouder moesten naar het mannenkamp. Carel Jan plaagde mij
altijd. Hij stoeide met mij zodat ik over onze hond
struikelde, waarop hij zei: ‘Mam, Erics arm staat ineens zo raar.’ Mijn ellepijp was gebroken en ik kreeg

een gipsverband in het ziekenhuis. De volgende
dag was mijn hand helemaal opgezwollen, waarop
mijn moeder het gips inknipte. Met een half stuk
gips ging ik gewond het kamp in met mijn moeder
en broers. We mochten alleen het hoognodige meenemen. Ik droeg een koffertje, mijn blauwe beer en
een zogenoemde ‘boengkoes’ mee, een bundeltje
dat niet meer in je koffer past.
Kamp Tjihapit
In kamp Tjihapit, een stadswijk die werd afgesloten
met bamboe afrastering en prikkeldraad, zaten we
opeens met andere vrouwen en kinderen in een
vreemd huis bovenop elkaar. Ik sliep onder moeders
bed op de grond. We gaven onze Japanse bewakers in het kamp al snel bijnamen omdat we hun
namen niet konden uit spreken. Ik herinner me nog
Babyface, Hockeystick en Motorpiet. Omdat we hen
niet konden verstaan, waren er veel misverstanden.
Als kind had je weinig te vrezen van de Japanners,
maar je wist dat als jij je niet aan hun regels hield, ze
je moeder zouden kunnen slaan. Ze gaven je soms
grijnzend een aai over je bol, omdat ze hun eigen
kinderen misten. De eerste weken gooiden onze
Indische bedienden nog op een afgesproken plek
eten voor ons over het gedek heen. Op een avond
hoorden wij een schot en daarna kwam er geen eten
meer. We waren bang dat er iets met hen gebeurd
zou zijn. Van mijn moeder mochten we nooit huilen.
Toen Carel Jan werd weggereden naar het mannenkamp lag ik hysterisch rollend over de grond te
huilen. Mijn moeder pakte me op en zei: ‘Aansteller
sta op!’ Mijn broer is snel volwassen geworden in het
mannenkamp. Paters jezuïeten gaven de jongens in
dat kamp toch stiekem les in Latijn en Grieks, hoewel
onderwijs er eigenlijk verboden was. Achteraf was
mijn broer hen ontzettend dankbaar hiervoor en hij
heeft met een van die broeders later nog geregeld
contact gehad in een klooster in Limburg.
Wij speelden nooit oorlogje
In ons kamp Tjihapit was geen onderwijs. Ik tekende veel en stal papier en potloden. Ik had een etui
waarin ik alle stompjes potlood keurig bewaarde.
Wij speelden nooit oorlogje in het kamp, we hinkelden en bikkelden liever. Mijn moeder trad veel op
als cabaretière. Wim Kan’s vrouw, de cabaretière
Corry Vonk, werkte in de ziekenboeg van het kamp
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Moeder Schneider met haar drie zoons v.l.n.r.:
Carel Jan, Hans, Eric.

en waste de lakens van dysenterie patiënten. Zij was
geweldig sociaal en trad ook op in het kamp zolang
het mocht van de Jap. Op een dag werd het kamp
opgeheven en moesten mijn moeder, Hans en ik
naar het Adek kamp in Batavia. Op dat moment had
ik een ernstig zwerende voet. Als een van de laatsten
werd ik op een vrachtwagen getild. Na mij viel een
oude dame over de vrachtwagenklep precies bovenop mijn voet. Die pijnscheut ging me door merg en
been. Na een dag rijden kwamen we in kamp Adek.
In de ziekenboeg daar zei de verpleegster: ‘Je hebt
geluk gehad, want de hele rotzooi is eruit gedrukt!’
Hoop
In het overbevolkte Adek kamp sliepen we op britsen vanwege de vele muizen. Iedereen had maar
45 cm breedte voor zichzelf. Minimaal tweemaal per
dag stonden we ondragelijk lang op appel in de
brandende zon om met honderden vrouwen en kinderen te worden geteld. Maar de Japanse bewakers
konden helemaal niet tellen en begonnen telkens
opnieuw. Een half Japanse-half Nederlandse vrouw
pleitte tevergeefs voor ons bij de Japanse kampcommandant dat we liever zelf wilden tellen omdat er
zoveel kinderen flauwvielen. Van de honger verloren
we onze weerstand en werden we vatbaarder voor
dysenterie en beriberi. Mijn moeder hield ons op de
been door haar positieve instelling. Hoopgevend
was dat een Indische dame, die pal naast het kamp
woonde, ons allerlei radioboodschappen overbracht
terwijl zij haar hond binnenriep. Zo riep zij dat er
een grote bom op Japan was gevallen en dat gaf
ons dan weer even wat meer moed. Als er in het
kamp oude mensen of baby’s doodgingen had dat
een grote impact op ons. Die doordringende nare
lijkgeur zou ik ook nu nog direct herkennen.
12 Aanspraak - december 2014

Voedseldroppings
Van de bevrijding herinner ik me vooral de voedseldroppingen boven het kamp. Ik ben doodziek geweest van de chocola en Christmaspudding uit die
grote vierkante kisten. Er zat ook kauwgom in, dat we
toen voor het eerst uitprobeerden. Er kwamen enorme houten kisten uit de geallieerde vliegtuigen naar
beneden vallen, maar ze konden niet precies richten.
In de ziekenboeg waar mijn moeder lag, is een kist
op een patiënte die buiten lag gevallen. Zij was op
slag dood. Op dat moment besloot de hoofdzuster
het voedsel uit de kist maar mee te begraven.
Bersiap
Vlak na de oorlog is mijn moeder twee weken Carel
Jan via het Rode Kruis gaan zoeken in Bandoeng.
Hans en ik waren erg bang dat ze niet meer zou
terugkeren. Ze vond hem in het mannenkamp, maar
daar verbood men haar hem mee te nemen. Pas
twee weken later stond hij voor onze neus in Adek.
De vreugde van het weerzien was van korte duur,
want mijn moeder kreeg een ernstige longontsteking en werd naar het Amerikaanse legerziekenhuis
gebracht. Dankzij de penicilline, die toen net was
uitgevonden, heeft ze het gered. Wij bezochten haar
om de beurt met een legertruck en moesten bukken
voor de kogels van de Indonesische vrijheidsstrijders.
In de ziekenboeg lag mijn moeder onder een klamboe, ze probeerde naar ons te lachen, maar ze zag
er zo broos uit.
Weerzien
Via de Rode Kruislijsten op het kampkantoor van de
Japanners die ons moesten beschermen, kwamen we
te weten dat mijn vader op Ceylon moest zijn. Met
een groot Engels vliegdekmoederschip zijn we met
duizenden mensen vertrokken uit Tandjong Priok.
Op dit schip kreeg ik mazelen. Er gingen kinderen
aan dood en die kregen een begrafenis op zee. Met
een kleiner schip werden we afgezet in Colombo.
Het Rode Kruis daar vroeg: ‘Wat komt u doen, uw
man zit in Singapore.’ Mijn vader bleek uiteindelijk
in Bangkok te zijn, waar hij met een aantal andere
docenten een school oprichtte voor oorlogskinderen. We kwamen ’s avonds met onze sloep aan en
op de kade stond mijn vader. Mijn jongste broer en
ik herkenden hem niet en ik zei ‘Dag meneer!’ tegen
hem. Dit moet een klap voor hem zijn geweest.

Een betere klik met vrouwen
In 1946 repatrieerde ons gezin naar Rotterdam.
Mijn grootouders van vaders zijde namen ons in
huis. Vanwege het gebrek aan onderwijs in het kamp
had ik een enorme schoolachterstand. Er werd zelfs
gezegd dat ik alleen geschikt was voor LOM-onderwijs. Gelukkig gaven de Montessorischool en de Vrije
School in Den Haag me een kans. Mijn vader gaf me
dagelijks les en zo maakte ik een grote inhaalslag.
Ik vond het lastig om les van een man te krijgen,
want ik was gewend aan de vrouwelijke leiding in het
kamp en met vrouwen had ik een betere klik. Ik wilde
graag naar de toneelschool, maar moest van mijn
vader eerst een fatsoenlijk vak leren, dus het werd
de kweekschool, die ik in twee jaar voltooide. Daarna vervulde ik mijn militaire dienst bij de marine, dus
pas laat kon ik eindelijk aan de toneelschool beginnen. Wim Kan en Corry Vonk zijn altijd mijn grootste
fans geweest en ze kwamen vaak samen naar mijn
optredens kijken. Heerlijk was het om hen na afloop
te zien.

doodse stilte. Opeens zei mijn vader: ‘Allemaal gelogen!’ En terwijl in de film de brug werd gebouwd,
zei hij: ‘Veel te groot! Die brug was qua afmetingen
veel kleiner!’

Allemaal gelogen!
Bij de onthulling van het Indiëmonument in Den
Haag op 15 augustus 1988 door Koningin Beatrix,
was ik een van de sprekers. Mijn vader was in Bangkok begonnen met het opschrijven van zijn oorlogsherinneringen, bijvoorbeeld hoe hij de Junyo
Maru scheepsramp had overleefd. Daar las ik een
paar fragmenten uit voor tijdens die onthulling. Hoe
ouder ik word, hoe meer herinneringen en nachtmerries ik toch over de oorlog en de Bersiap heb.
We spraken er thuis nooit over. Ook later met mijn
broers sprak ik er niet veel over. Met kampgenoten
als Willem Nijholt en Marijke Merkens maakte ik wel
Maleise taalgrapjes, maar over de ergste oorlogsherinneringen sprak je niet. Wel pik ik de Indische
Nederlanders er altijd meteen uit op straat. Je
herkent hun houding, hun manier van lopen en hun
zangerige manier van praten. Mijn moeder was heel
positief en wilde vooral focussen op de toekomst.
Een tante vroeg: ‘Wat kregen jullie nou zoal te eten
in dat kamp?’ Mijn moeder antwoordde: ‘Af en toe
een handje rijst.’ Waarop mijn tante zei: ‘Rijst? Dat
hebben wij in geen vijf jaar gezien!’ Mijn vader was
stiller en somberder. Toen in 1957 de film ‘Bridge
on the River Kwai’ uitkwam, namen we mijn vader
mee naar de bioscoop in Rotterdam. De film begon,

Interview: Ellen Lock

Boek én toneelstuk
Een toneelstuk biedt weer andere mogelijkheden
om mijn verhaal te vertellen. Het stuk is niet echt
autobiografisch, maar er zitten wel herkenbare
elementen in. Mijn broer Hans belde me meteen
op nadat het boek was verschenen, ‘Zeg Eric, wie
was die minnaar van onze moeder eigenlijk?’ Ik gaf
hem geen antwoord. Veel vrouwen droegen alleen
de verantwoordelijkheid voor hun kinderen na de
internering van de mannen. Hun visie op het leven
veranderde in een tweede volwassenwording met
vele gevolgen van dien. Die thema’s heb ik in het
boek en toneelstuk proberen te vatten. ‘Wat deden
we daar eigenlijk?’ en ‘De stilte en het onvermogen
te spreken in Indische families.’ Veel dingen zullen
hoop ik herkenbaar zijn.

Nooit meer
zoiets
verschrikkelijks
als Auschwitz
Nooit meer Auschwitz Lezing
2015 - door Abram de Swaan,
socioloog en emeritus
universiteitshoogleraar sociale
wetenschap aan de Universiteit
van Amsterdam
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Het Nederlands Auschwitz Comité organiseert
in samenwerking met het NIOD Instituut voor
Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en
de Sociale Verzekeringsbank voor de twaalfde
keer de Nooit Meer Auschwitz Lezing. De lezing
vindt plaats op woensdag 21 januari 2015 in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
Het Nederlands Auschwitz Comité heeft Abram
de Swaan uitgenodigd te spreken. Hij krijgt bij
deze gelegenheid de Annetje Fels-Kupferschmidt
Onderscheiding uitgereikt. Annetje Fels-Kupferschmidt overleefde het vernietigingskamp Auschwitz en richtte tien jaar na de oorlog, samen met
andere overlevenden van de kampen, het Nederlands Auschwitz Comité op met de doelstelling
‘Nooit meer Auschwitz’. Hier volgt een interview
met Abram de Swaan ter introductie van zijn lezing.

Herdenking

Op 8 januari 1942 ben ik geboren in Amsterdam.
In mijn eerste levensjaren was ik ondergedoken bij
een gezin in Beverwijk en mijn ouders zaten in Amsterdam. Zij zagen mij pas na de oorlog weer. Mijn
onderduikouders en pleegzusje bleef ik ook daarna
bezoeken tot hun dood. Ik had grote bewondering
voor hen en in het bijzonder voor mijn in 1942 negenjarige onderduikzusje. Zij kon liegen als de beste
wanneer Duitse soldaten mij, ‘haar babybroertje’,
vertederd uit de kinderwagen haalden. Mijn ouders
en ik hebben ongelofelijk geluk gehad. Met deze
achtergrond besef ik temeer dat ik bijna zeventig
jaar in vrede, welvaart en vrijheid heb geleefd.
Na de oorlog kreeg ik een zusje, Carrie, aan wie ik
mijn recente boek ‘Compartimenten van vernietiging’ heb opgedragen. In ons gezin werd niet zozeer
over de oorlog of over gevoelens gesproken, maar
vooral over politiek. In de leus ‘Nooit meer Auschwitz’ zit eigenlijk al een vergelijking met toekomstige
rampen. Ze impliceert ook dat we nooit meer zoiets
verschrikkelijks als Auschwitz willen, maar niet goed
weten hoe dat te voorkomen. Vrijwel iedereen wil
dit nooit meer en toch zijn er inmiddels helaas nog
vele genocides geweest. Maar wanneer we over het
ultieme kwaad proberen na te denken, dan associëren we dat altijd met Auschwitz.
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De Lezing wordt jaarlijks georganiseerd rond
de Internationale Holocaust Herdenking.
Hoe herdenkt u en waar?
Met de Internationale Holocaust Herdenking op
27 januari, de dag waarop Auschwitz is bevrijd door
de Russen, heb ik nog vrij weinig. Persoonlijk heb ik
meer met de Herdenking op 4 mei. Dan probeer ik
altijd bij het Ravensbrück-monument te zijn, omdat ik
sommige verzetsheldinnen die Ravensbrück hebben
overleefd goed heb gekend. Ik vind het altijd een
mooie herdenking en een schitterend monument.
Ook de tekst erop spreekt me enorm aan: ‘Voor haar
die tot het uiterste neen bleven zeggen tegen het
fascisme.’ Ik probeer dan twee minuten stil te zijn,
maar na een minuut gaan mijn gedachten toch waar
ze willen. De afgelopen tien jaar heb ik mij in het
onderwerp ‘genocide’ verdiept en herdacht als het
ware iedere dag.

Identificatie
In uw boeken over genocide gaat het veel over
identificatie. Waarmee identificeert u zich?
Ik voel mij Amsterdammer, Nederlandstalige, Jood
en wereldburger. Ik vind het belangrijk om te blijven
denken dat er maar één menselijke soort is en dat wij
allen wereldburgers zijn. Ik ben antireligieus opgevoed, maar sta nu open tegenover religie, vooral het
Jodendom, en beleef daar op een afstand plezier in.
Ik voel een aanslag op Joden waar dan ook enigszins
als een aanslag op mijzelf. Ik voel me verbonden met
heel veel Joden en met sommigen helemaal niet.
Des te meer bewondering heb ik voor de Joden en
Palestijnen die in Israël en Palestijns gebied de democratie en de rechtsstaat proberen te bevorderen.
Vanwaar uw wetenschappelijke belangstelling
als socioloog voor het onderwerp genocide?
Om de tien jaar verander ik van onderwerp, zoals
een slang van huid verwisselt. Vijfentwintig jaar geleden hield ik me bezig met de verzorgingsstaat en
dat leidde tot een boek: Zorg en de Staat.
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Het boek dat ik nu geschreven heb zou ook Moord
en de Staat kunnen heten, achteraf een logisch vervolg. Ik zag dat er wel veel historische studies over
genocide waren verschenen, maar dat er nog geen
dwarsverbanden met andere sociale wetenschappen
waren gelegd. Ik bekijk een onderwerp graag vanuit
verscheidene perspectieven. In mijn twee laatste
boeken probeer ik tot een beter begrip te komen
van wat nu als het grootste kwaad beschouwd wordt:
massamoord. Ik wil proberen te doorgronden hoe
het mogelijk is dat grote groepen van georganiseerde en gewapende mensen, meestal jonge mannen,
binnen een bepaald tijdsgewricht plotseling overgaan tot het doden van ongewapende en ongeorganiseerde en dus weerloze medemensen waar ze vaak
eerst schijnbaar vreedzaam mee samenleefden.
De aanleiding voor mijn recente boek ‘Compartimenten van Vernietiging’ was dat mijn promotor
Nico Frijda, hoogleraar psychologie, mij vroeg: ‘Hoe
komt het dat mensen zulke sterke gevoelens hebben
voor mensen die ver weg leven en die ze vaak helemaal niet kennen?’ En daarmee ging ik aan de slag.
De terreur werkt met intimidatie en zonder informatie. De mensen wisten tijdens de Tweede Wereldoorlog niet precies wát er gebeurde, maar ze wisten
dát er iets gruwelijks plaatsvond. De Jodenmoord
voltrok zich achter de coulissen, op plaatsen zo ver
mogelijk van de bewoonde wereld. Maar haast
iedereen kon wel het een en ander vermoeden.

Het ‘Wij-Zij’ denken
U heeft het in uw recente werken over het verschijnsel ‘wij-zij’. Waar doelt u dan op?
‘Mensen hebben de neiging een indeling te maken
tussen wij en zij. ‘Wij’ is de eigen groep waarin men
zich herkent - daar speelt de ‘identificatie’. ‘Zij’, dat
zijn de anderen, die zijn vreemd, anders, minder daar werkt de ‘desidentificatie. In de loop van de
mensheidsgeschiedenis zijn de kringen van identificatie en dus ook van desidentificatie steeds omvangrijker geworden, van dorpen naar hele natiestaten.
Aan ‘de anderen’ worden al snel slechte eigenschappen toegeschreven. Manipulatieve leiders kunnen
daar gebruik van maken en aanzetten tot haat en
vervolgens tot wandaden die in verhevigde vorm tot
volkerenmoord kunnen leiden.
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Hoe kon het gebeuren?
Hoe kan massamoord plaatsvinden in eigentijdse
samenlevingen?
Sluimerende tegenstellingen worden bijna altijd geactiveerd door een regime en kunnen dan leiden
tot uitsluiting van de gedoodverfde groep. Sociale
klassen worden tegen elkaar opgezet. De moordenaars denken dat ze in opdracht van hun meerderen
ongestraft hun gruweldaden kunnen bedrijven. En dat
is ook bijna altijd zo: massamoordenaar is het veiligste beroep op aarde. Kern van de zaak is dat massale
vernietiging het eindresultaat is van een proces van
voortschrijdende afzondering van de ‘doelgroep’ uit
de rest van de samenleving, een proces van ‘compartimentalisering’ op alle niveaus. Een fanatiek regiem werkt als de drijvende kracht in die ontwikkeling,
door haatpropaganda en voortschrijdende uitsluiting
en isolering van het doelwit. Naarmate de haat feller
wordt krijgen mensen steeds heftigere opinies over
de gedoodverfde groep en denken ze in de trant van
‘zij krijgen hun verdiende loon!’. Op die manier is het
al makkelijker om moordenaars te rekruteren, juist
omdat die andere groep door het regime wordt buitengesloten en als onmenselijk wordt afgeschilderd.
Behalve het psychische buitensluiten is er ook vaak
sprake van een fysiek buitensluiten: de gehate groep
wordt uitgesloten van onderwijs, openbaar vervoer,
etc., en dan wordt het moorden op afgebakende
plaatsen georganiseerd. Liefst ver weg en onzichtbaar, zodat de overige bevolking kan voorwenden
dat ze ‘van niets weet’ en de moordenaars in een
apart domein van de samenleving kunnen functioneren en daarbuiten kunnen doen alsof er niets is
gebeurd. Ik noem die afgebakende en vaak verafgelegen plaatsen de ‘compartimenten van vernietiging’. Soms wordt er gemoord in het zicht van de
omstanders, maar ook dan vindt er een soort rituele
afbakening plaats om de moordpartij te scheiden
van ‘het gewone leven’.

Kenmerken van daders
Waarom kan de een wel moorden en de ander niet?
‘Het denken hierover is lang blijven hangen bij de
spinsels van filosofe Hannah Arendt over de zaak Eichmann en bij de uitslagen van het gehoorzaamheidsexperiment van psycholoog Stanley Milgram uit de

Wat is dan wel het daderprofiel van een
massamoordenaar?
Of iemand een massamoordenaar wordt, hangt niet
alleen af van de situatie, maar ook van zijn specifieke
persoonlijkheid. Niet iedereen is bereid tot moord
over te gaan. Massamoordenaars zijn veelal gehoorzaam aan hun meerderen, loyaal aan hun kameraden
en toegewijd aan hun gezin, maar buiten die kleine
kring houdt hun geweten op te werken. Ze nemen
minder verantwoordelijkheid voor hun eigen beslissingen: ‘het overkwam ze’. En vooral, ze vallen op door
gebrek aan medeleven met hun slachtoffers. Slechts
in uitzonderlijke gevallen laten ze iets merken van
schaamte of berouw. Als ze later terugkijken op hun
wandaden zeggen ze vaak: ‘dat was ik niet, dat was
iemand anders’. Het gaat om graduele verschillen met
andere mensen. Er zijn weinig psychopaten bij. In tijden van grote onrust, wanneer het compartimentaliseringsproces in volle gang is, worden mensen die een
meer gewelddadige en minder meelevende instelling
hebben als het ware in een schudzeef uitgesorteerd
en komen eerder als daders terecht in de compartimenten van vernietiging. En als het moorden zelfs hun
te erg wordt, dan compartimentaliseren ze gewoon
van binnen verder, dan was het ‘een andere ik’ die de
gruweldaden beging. Door alles van binnen in een
ander hokje te stoppen, kunnen ze er schijnbaar zonder wroeging mee leven. Er is na veel onderzoek niet
één geval bekend geworden van een nazidader die
psychotherapeutische of pastorale hulp heeft gezocht.

Foto: Boris de Swann

jaren zestig. Bij Milgrams experiment gaf twee derde
van de deelnemers op commando steeds zwaardere
stroomstoten aan een ander, maar één derde van de
deelnemers weigerde dit te doen. De alom aangehangen mening, ook nu nog, is dat doodgewone mensen
onder buitengewone omstandigheden buitengewone
misdaden kunnen begaan. En dat is ook zo, veel meer
dan men vijftig jaar geleden dacht. Maar veel van de
argumentatie blijkt achteraf geen steek te houden. Er
zijn altijd ook de weigeraars. De moordenaars vormen
een heel klein percentage van de bevolking, en slechts
een heel klein deel van hen is ooit vervolgd. Wat we
weten komt vooral van die rechtszaken, waar ze zich
voordeden als de vermoorde onschuld die van niets
wist. Ik heb geprobeerd de verzinsels te weerleggen
en het wetenschappelijk bewijsmateriaal van Milgram
en Browning heel nauwkeurig te ontrafelen.

U stelt dat daders slecht kunnen stoppen?
Het zou kunnen zijn dat wie er in deze fase van het
massamoorden mee ophoudt, als hem dat al vrijstaat, daarmee ook toegeeft dat het zo niet mag,
dat hij dus iets misdaan heeft, iets vreselijks gedaan
heeft. Wie doorgaat, ontkent daarmee zolang hij
doorgaat zijn schuldigheid. Wie ophoudt bekent
schuld. Voor veruit de meeste mensen is mishandeling en moord van weerloze mensen weerzinwekkend. Slechts enkelen hebben er van meet af aan zin
in. Zij weten de algemene aarzeling te doorbreken
en brengen vaak de slachting op gang. In verklaringen voor de rechter verschuilen ze zich achter de wilde roes, of de dwang van hun meerderen, het bevel
dat nu eenmaal bevel was, of de straf die op weigering zou volgen. Massale vernietigingscampagnes
zijn zo irrationeel. Kennelijk kunnen grote groepen
mensen verleid worden tot krankzinnige opvattingen
en velen onder hen tot gruwelijke misdaden.
De staat speelt een dubbelrol zegt u?
Het is zo’n paradox: veruit de meeste samenlevingen
zijn in de loop van eeuwen vreedzamer geworden,
maar de staten beschikken over een opeenhoping
van geweldsmiddelen. Daarmee kunnen ze andere
staten bedwingen, maar ze kunnen zich daarmee ook
tegen de eigen bevolking keren en massale slachtingen aanrichten. In Nederland kun je je vrij over
straat bewegen en veilig met de trein reizen, zonder
aangevallen te worden. De staat beschermt met
wet- en regelgeving en met agenten op straat. De
staat heeft het geweldsmonopolie. Dat was in vorige
eeuwen vaak anders. Wie toen per koets reisde had
grote kans om overvallen of vermoord te worden
en de daders waren meestal ongrijpbaar. Als grote
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tegenhanger van moord en chaos is er nu de ordehandhaving in een rechtsstaat. De dubbelrol van de
staat: als geweldsmonopolist biedt hij de grootste
bescherming en vormt ook de grootste bedreiging.

Hoop voor de toekomst
Houdt het massamoorden dan nooit op?
Wat geeft u hoop voor de toekomst?
Er zijn in de vorige eeuw drie hoopvolle emancipatiebewegingen geweest. Sinds de oorlog is
de oude, starre klassenmaatschappij grotendeels
verdwenen. Een kind uit een arbeidersgezin kan nu
veel vaker studeren en doorstoten naar hoge posities. Dat was voor de oorlog zeldzaam. Daarnaast
was het in mijn jeugd volkomen ondenkbaar dat
vrouwen beroepen uitoefenden of posities bekleden die inmiddels doodnormaal zijn geworden:
rechter, piloot, politieagent, minister. De vrouwenemancipatie is in de westerse wereld wonderlijk snel
bevochten. Dát is hoopgevend! En dan de derde
beweging; de homo-emancipatie. Die brengt iedereen meer vrijheid, uiteraard de homo’s en lesbo’s,
biseksuelen en transgenders, maar ook de hetero’s:
Want nu zijn mensen hetero omdat ze daaraan de

voorkeur geven, vroeger waren ze het ook omdat
het nu eenmaal moest.
Wat mij ook hoop geeft is dat vrouwen, de helft van
de wereldbevolking, in veel grotere getale en steeds
langer naar school gaan. Daarmee wordt de mannelijke superioriteit steeds meer ondergraven. De kansen
op de arbeidsmarkt en op de huwelijksmarkt worden
nu in de klas beslist, en daar doen meisjes het helemaal niet slechter dan jongens. Dat vormt een enorme bedreiging voor de mannelijke suprematie en als
reactie daarop grijpen veel mannen terug op Bijbel
en Koran, bekeren zich tot een fundamentalistische
levensbeschouwing. Die dient in de eerste plaats om
vrouwen terug te drijven naar hun ondergeschikte
positie. Het religieus fanatisme is ingegeven door de
angst om de superieure positie definitief te verliezen
en door schaamte dat het aloude overwicht al deels
verloren is gegaan. En dat is allemaal de schuld van
de moderne tijd, van het westen, van het kapitalisme.
Daartegen keren de fundamentalisten zich dan ook
met grote felheid. Maar in wezen is het een contrarevolutie tegen de vrouwenemancipatie.
Interview: Ellen Lock

Reserveren toegangsbewijzen
Nooit Meer Auschwitz Lezing 2015
Voor de Nooit Meer Auschwitz Lezing door
Abram de Swaan op woensdag 21 januari 2015
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam is een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar.
Indien u bij de lezing aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u zich digitaal aan te melden vóór
1 januari 2015 via www.svb.nl/NMAlezing;
mocht digitaal aanmelden voor u niet mogelijk
zijn dan kunt u dit ook telefonisch doen via tel:
020-6564802 (uitsluitend bereikbaar op werkdagen van 14.00-16.00 uur).
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De organiserende instellingen streven ernaar
de boodschap ‘Nooit Meer Auschwitz’ ook bij
de jongere mensen levend te houden.
U kunt dus uw kinderen en/of kleinkinderen
ook aanmelden voor de lezing. Toedeling van
de toegangsbewijzen geschiedt op volgorde van
binnenkomst.
De lezing begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30
uur. Aansluitend is er tot 18.00 uur gelegenheid
om na te praten. De zaal is open om 14.30 uur.
De lezing wordt in het Nederlands gehouden.

Uitvoering Algemene
Oorlogsongevallenregeling
per 1 januari 2015

De Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR) is
een regeling die in 1941 is ingesteld door de Nederlands-Indische regering. Deze regeling voorziet
in inkomstenaanvullende uitkeringen en bijdragen
in medische kosten aan Nederlandse burgers en
dienstplichtigen die in de Tweede Wereldoorlog
in Nederlands-Indië oorlogsletsel hebben opgelopen. Ook burgers die tussen 15 augustus 1945 en
1 februari 1954 door ongeregeldheden blijvend letsel in Nederlands-Indië, Indonesië of Nieuw-Guinea
hebben opgelopen vallen onder deze regeling. De
regeling is alleen toegankelijk voor mensen die op
het moment van de aanvraag over de Nederlandse
nationaliteit beschikken en niet in Indonesië wonen.
De AOR wordt momenteel uitgevoerd door de
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen in
Heerlen en zal vanaf 1 januari 2015 worden uitgevoerd door de SVB, afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen (V&O) in Leiden.

De Pensioen- en Uitkeringsraad zal verantwoordelijk worden voor de toelating tot deze regeling
en voor het beleid.
De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen,
de Commissie AOR, de Pensioen- en Uitkeringsraad
en de Sociale Verzekeringsbank hebben de overgang van de werkzaamheden het afgelopen jaar
goed voorbereid zodat de ruim 2.500 AOR-gerechtigden daar weinig van zullen merken.
In 2015 zal informatie over de AOR onderdeel uitmaken van de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl/wvo). De AOR-gerechtigden
worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de
overgang naar de SVB en krijgen met ingang van
deze editie ook het cliëntenblad Aanspraak toegezonden. Voor vragen hierover kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling V&O op het telefoonnummer +31 (0)71 535 69 44.
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Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ontvangen oproepen kunnen niet direct worden
geplaatst, omdat er veel verzoeken binnenkomen.
De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de oproepen. Alle oproepen zijn te
zien op de website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Wie kan mij in contact brengen met of informatie
geven omtrent Rudie Karreman en Jimmy Doorman,
het laatst bekende adres is voor zover ik weet Jakarta.
Bij voorbaat dank als iemand mij hiermee kan helpen.
Reacties graag naar: mw. Olly Maugenest-Toorop,
12955 High Vista Street, Victorville, CA, 92395-5898,
United States of America, tel: +1-760-843-3600.
Bart Janssen, de schrijver van het boek ‘De Pijn
Die Blijft’ over Nijmeegse oorlogsslachtoffers, zoekt
“Ineke”. Deze Ineke was in het gezelschap van An
Brendel-Jansen, geboren 07-07-1915 in Arnhem die
in Nijmegen gearresteerd werd i.v.m. verzet en hulp
aan Joodse onderduikers. An overleed op 19-11-1944
in Ravensbrück. “Ineke” zou de schuilnaam zijn van
ene Esther, mogelijk de dochter van een rabbijn.
Esther/Ineke heeft Theresienstadt overleefd. Ze
zou nu rond 75 jaar zijn. Graag reacties: Bart Janssen, St. Jacobslaan 388, 6533 VV Nijmegen, tel:
024-3563879, e-mail: bartaltmjanssen@planet.nl
Het eerste schip na de oorlog de ‘Nieuw Amsterdam’ vertrok uit Singapore met zo’n 4000 passagiers naar Europa. Aankomst in Amsterdam begin
januari 1946. Aan boord brak een mazelenepidemie
uit, waar vele passagiers, waar onder vele kinderen,
slachtoffer van werden. In Engeland en Nederland
overleden tenminste 33 personen. Graag komen we
in contact met overlevenden of nabestaanden. Wellicht zijn er nog brieven waar over deze reis wordt
geschreven. Reacties graag naar Chris Steenbergen,
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Lupinewege 8, 2555 RL Den Haag, tel: 070-3688149,
e-mail: dexis@hetnet.nl of naar H.M. van Raalte,
Laan van Clingendael 47, 2597 CB Den Haag, tel:
070-3240933, e-mail: h.raalte@hetnet.nl
Het comité ‘Stolpersteine Leek’ zoekt nabestaanden
van (in de Tweede Wereldoorlog) weggevoerde en
omgekomen Joodse inwoners en verzetsstrijders
van de gemeente Leek (Groningen). In de loop van
2015-2016 zullen de stenen geplaatst worden en
wordt de aanwezigheid van nabestaanden op prijs
gesteld. Reacties gaarne naar Lieneke Rijnveld,
de Grouw 7, 9351 LL Leek, tel: 059-4514387, e-mail:
lrijnveld@hotmail.com
Op zoek naar nakomelingen van Johannes Marinus
Küh, mijn opa. Hij leefde van 09-12-1892 tot
21-02-1957. Bij zijn eerste vrouw Elisabeth Seyn had
hij 3 kinderen: Wil, Wim en Loes. Mijn vader was
Wim, officieel W.K.F. Küh, vernoemd naar zijn opa.
Voor of na de Tweede Wereldoorlog is hij voor een
Indische vrouw bij mijn oma weggegaan. Over deze
opa is nooit gesproken bij ons thuis. Mijn ouders zijn
overleden. Graag zou ik meer weten over mijn opa
en zijn nakomelingen van zijn 2de vrouw. Marion
Küh, Jacob Ruijsdaelstraat 24, 3443 TZ Woerden,
tel: 0348-411728, e-mail: marionkuh@hotmail.com
Ik ben voor mijn man op zoek naar personen die
hem en zijn familie kennen en hetzelfde meegemaakt hebben. Zijn vader en broer hebben in het
jappenkamp gezeten. Hebben in Bandung en Djakarta in kampongs en interneringskampen gezeten.
Mijn man vindt dit zelf te emotioneel, heeft therapie
gehad vanwege het verleden. Ik hoop dat u mij kunt
helpen en vooral mijn man, Willem van Iterson. Zijn
vader: Andreas van Iterson, zus: Idalia van Iterson,
neef: Rob van Iterson, Wie kent hen? In afwachting
van uw antwoord, Anneke van Iterson-Willemsen.
Svp antwoorden per e-mail: anneke57@kpnmail.nl

Gaarne zou ik in contact komen met de heer Hans
Hermans. In 1944 waren Hans en ik, met onze moeders en zusjes, ‘gehuisvest’ in dezelfde kamer in
het kamp Sompok/Lampersari in Semarang. Later
kwamen we elkaar weer tegen als leerlingen aan
de Hogere Zeevaartschool in Den Helder. Na die
schooltijd hebben we helaas het contact verloren.
Reacties graag naar: Hugo K. Labrie,’Fairymount’,
851 Old Rosevale Road, Jandowae, Queensland
4410, Australia, e-mail: labriefamily@skymesh.com.au
Oproep aan Peter (onderduiknaam). Bent u als
ongeveer 9-jarige jongen omstreeks 1943/1944
ondergedoken geweest bij Stephanus Joannes (Jan)
Jansen en Gertruda (Truus) Jansen-Arts in Alverna
(gem. Wijchen)? Een dochter Toos Stuart-Jansen
toen ook 9 jaar, is naar u op zoek. De familie werd
door mensen ‘Jansen van ’t Ven’ genoemd, adres
E 177 (Alverna). Ondergetekende wil contact met
u hebben aangezien wij voor de gefusilleerde
Pater Sebald Linders, degene die u bij de familie
Jansen heeft ondergebracht, postuum nog een
Yad Vashem-erkenning zouden willen verkrijgen.
Contact: H.H. Themans, Van Boshuizenstraat 571,
1082 AV Amsterdam, tel: 020-6420343, e-mail:
h.h.themans@planet.nl
Kent u Stella Terlaak en haar tweelingzusjes Marijcke en Margriet? Zij woonden in Bandoeng. De
Vermeerlaan? Haar vader heette Piet Terlaak en was
reserveofficier bij de Marine. Haar moeder heette:
Sylvia de Jongh-Lutzow. Vader werd geïnterneerd in
kamp Tjihapit. Moeder en kinderen zaten ook in een
kamp, tijdens de Japanse bezetting en/of Bersiap.
Maar welk kamp? Van 1948-1949 woonde de familie
in Soerabaja. In 1949 kwamen zij met de ms ’Sibayak’ naar Nederland en gingen in Den Haag wonen.
Reacties graag naar: Mr Peggy Lesquillier, advocaat,
Molenstraat 15, 3512 CL Utrecht, tel: 030-2896009,
e-mail: peggy24@xs4all.nl
Kent u Louis William Bisel (’Willy’), geboren
31-12-1940 in Tjimahi. Zijn zus heet Lyke. Vader
was: Hendrik Bisel, ziekenverpleger. Hij werd Japans
krijgsgevangene toen Willy 2 jaar was. Zijn moeder
Ida Bisel Tuilan stierf toen Willy 4 jaar was. Willy
belandde in een pleeggezin Rombach of Raumbach?
in Batavia. Hij herinnert zich nog een familie Gladly?

Willy heeft ook bij Pa van der Steur gewoond. Toen
hij 10 jaar was trouwde zijn vader met Koosje Francina Meyer, geboren Poerworedjo. Zij heeft Willy
en Lyke opgenomen en opgevoed in haar gezin.
Reacties graag naar: Mr Peggy Lesquillier, advocaat,
Molenstraat 15, 3512 CL Utrecht, tel: 030-2896009,
e-mail: peggy24@xs4all.nl

De dag nadat mijn vader Simon Bremer (10-03-1912,
Amsterdam - 10-11-1965, Scheveningen) gestorven
was, stond er een bericht in de Haagsche Courant
met als kop ‘Verzetsstrijder Simon Bremer overleden’. Hierin staat dat hij honderden Joodse kinderen
gered heeft uit Den Haag, Rotterdam, Haarlem en
Amsterdam. Mijn vader vertelde niet zoveel en ik
was 11 toen hij overleed. Graag zou ik wat meer over
zijn verzetswerk weten. Wie kan mij helpen? Alvast
hartelijk dank, Sarah (AM) Bremer, Kadoelenweg
324, 1035 NS Amsterdam, tel: 020-6331761, e-mail:
sarah@ambire.nl
Ben op zoek naar schilderijen van mijn vader
P.N. de Leeuw. Hij was kunstschilder op Java
(Indonesië) en schilderde portret, landschap en stilleven. In 1947 keerden we terug naar Nederland. Er
moet nog werk van zijn hand zij o.a. bij families die
bevriend waren met mijn ouders. Ik zou het heel fijn
vinden als u contact met me zou willen opnemen
als u werk van hem bezit. Mieke de Leeuw, Jachtlaan 24, 9751 BT Haren, tel: 050-5346393, e-mail:
mieke.versteegen@me.com
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Vraag
antwoord
Mijn ziektekostenverzekering dekt de kosten van
12 behandelingen per jaar voor fysiotherapie. Van
u kreeg ik 24 behandelingen toegekend. Hoeveel
behandelingen worden er nu in totaal vergoed?
Op grond van onze wetten worden medisch noodzakelijk behandelingen voor oorlogsklachten toegekend. De kosten voor die behandelingen komen
echter alleen voor vergoeding in aanmerking als deze
niet door anderen worden gedekt. Als uw verzekering
12 behandelingen zal vergoeden van de 24 die zijn
toegekend, zullen wij er dus nog maximaal 12 kunnen
vergoeden. U kunt de kosten die voor uw rekening
zijn aangeven op een declaratieformulier. Bij onduidelijkheid over de mogelijkheid van een vergoeding
elders kunnen wij vragen om een afrekening van uw
zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar een eigen
risico voor de door ons toegekende behandelingen
in rekening brengt, kunt u dat ook declareren.
Ik heb gehoord dat Joodse kinderen binnenkort
een nieuwe Duitse uitkering kunnen aanvragen.
Kunt u mij daar iets meer over vertellen?
Na een symposium in Berlijn over verloren kinderjaren werd in september door de Claims Conference
bekend gemaakt dat Joodse vervolgden, die op
1 januari 1928 of later zijn geboren, in 2015 een
aanvraag in kunnen dienen voor een eenmalige
Duitse uitkering van 2.500 euro. Onder vervolging
valt zowel internering als onderduik om aan vervolging op grond van de Joodse status te ontkomen.
Het is op dit moment nog niet bekend hoe en waar
dit kan worden aangevraagd. De Stichting Joods
Maatschappelijk Werk heeft aangegeven dat zij vanaf 2 januari 2015 beschikbaar is voor informatie en
ondersteuning bij aanvragen voor dit nieuwe fonds.
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Een betaling uit dit fonds zal niet leiden tot nieuwe
vaststellingen van pensioenen of uitkeringen op
grond van de Nederlandse wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
Ik maak mij zorgen over mijn inkomen als mijn
echtgenoot komt te overlijden. Ik weet niet of ik
dan nog wel alle vaste lasten kan betalen. Kunt
u mij daar duidelijkheid over geven?
Het is verstandig om te weten wat uw inkomen als een
alleenstaande ongeveer zal zijn om later niet onaangenaam geconfronteerd te worden met onverwachte
tegenvallers op financieel gebied. Wij kunnen een
redelijke inschatting maken van de gevolgen voor de
financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
Daar hebben wij meestal wel wat aanvullende gegevens van u voor nodig, zoals de eventuele pensioenrechten die aan u worden toegekend als nabestaande. U kunt uw verzoek om een voorlopige berekening
richten aan de Afdeling V&O van de SVB. Ons adres
kunt u vinden op de achterzijde van dit blad.
Betaaldata 2015
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze betalingsopdrachten aan de banken versturen (betalingsopdrachten voor de Wet buitengewoon pensioen
verlopen via de Stichting 1940-1945). Afhankelijk van
uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat
het bedrag op uw rekening staat.
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Horizontaal 1 aaseter 6 ademhalingsorgaan 10 zwemvogel 11 getal
12 aanbidder 13 raming 15 type treinkaartje 17 nog eens 18 niet verplaatsbaar 19 eikenschors 20 zwart gesteente 21 deel van een vis 22 vanwege 24 zwarte kleverige stof 26 bloedvat 28 Griekse letter 30 straat
31 huid 33 vlaktemaat 34 tuimeling 36 roofdier 39 meisjesnaam 41 stel
43 schrijfbordje 44 gebogen been 46 laagtij 48 visgerei 51 zeehond
53 Europeaan 55 gewricht 56 halsdoek 57 hoge berg 59 zanggroep
61 waterdoorlatend 63 dun van lucht 64 gelofte 65 kookgerei 66 Noorse munt 68 touwkleurig 70 levensbestemming 71 hollen 73 roem 74 zeer
klein vlindertje 75 kledingstuk 76 tamme loot 77 enig 78 angsthaas.
Verticaal 1 Engels bier 2 bedrijf van een toneelstuk 3 bluts 4 inwoner
van Ierland 5 voegwoord 6 betaalplaats 7 binnen 8 land in Afrika 9 zeker
10 ontbering 12 in goede conditie 14 hinderlijk 16 ijzerhoudende
grond 17 eten 18 langs 20 met de vorm van golven 23 televisiestation
24 pit 25 Bulgaarse munt 27 tijdperk 29 speelkaart 31 voorbijgaan
32 vod 35 deel van het oor 37 domoor 38 Engelse titel 40 boerenbezit
42 moment 45 dameshalsbont 47 pratende vogel 49 vordering 50 deel
van een boom 52 vrolijk, opgewekt 54 rondrijden 58 gewas 60 mannetjeshond 61 smalle plank 62 open strook in een bos 65 inzet bij een
spel 66 zwaardwalvis 67 wild zwijn 69 ruw, onverbloemd 70 plukje haar
71 zonder glans 72 slot 74 mij 75 rondhout.

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 2015 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars september-puzzel
2014: De juiste oplossing was:
‘klapperboom’. De winnaars van
de september-puzzel 2014 zijn:
Mw. W. Klijn-van Heukelom,
Surrey, Canada. (1e prijs); dhr.
A. Mitchell, Rotterdam (2e prijs),
mw F.E. Langschmidt-Venema,
Dordrecht (3e prijs). Van harte gelukgewenst! U ontvangt het bijbehorende geldbedrag zo spoedig
mogelijk op uw bankrekening.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

Stationsplein 1, Leiden

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

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

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

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

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

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

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

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

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

website: http://indonesie.nlambassade.org

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