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Mag ik u even
aanspreken?
In deze Aanspraak staat een verkorte weergave van de voordracht van
Jan Terlouw tijdens de Nationale Herdenking. Hij sprak over het thema
broederschap en de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de
manier waarop wij onze wereld achterlaten aan toekomstige generaties.
Onze medewerkers vormen een schakel tussen verleden en toekomst.
Door hun jarenlange ervaring met de dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen zijn zij goed bekend met de historische
achtergronden en de huidige problematiek van de verschillende doelgroepen. Hun betrokkenheid houdt niet op bij de directe werkzaamheden.
Jaarlijks gaat een aantal medewerkers van de Sociale Verzekeringsbank
mee met de herdenkingsreis van het Nederlands Auschwitz Comité
naar Auschwitz, Majdanek en Sobibor.
De deelname aan deze reis geeft hen meer inzicht en begrip voor de
geschiedenis en de verschrikkingen die een deel van u aan den lijve
heeft ondervonden. Ook bezoeken onze medewerkers de herdenkingen
en bijeenkomsten voor diverse groepen oorlogsgetroffenen in het
binnen- en buitenland. Soms zijn zij er vanuit het werk bij aanwezig,
soms vanuit hun persoonlijke interesse en betrokkenheid.
Ik vind deze persoonlijke betrokkenheid ook tekenend voor de unieke
samenwerking tussen de Pensioen- en Uitkeringsraad, het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Sociale Verzekeringsbank.
Ieder van ons speelt een andere rol, maar wij zijn ons allemaal bewust
van de verantwoordelijkheid die wij hebben om niet alleen de verschillende wetten goed uit te voeren, maar ook oog te hebben voor de
bijzondere situatie waarin u verkeert. Wij hopen dat nog lang voor
u te kunnen blijven doen.

Nicoly Vermeulen
Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank
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En broederschap?
Verkorte weergave van de 4 mei-voordracht 2014 van fysicus,
oud-politicus en schrijver Jan Terlouw in De Nieuwe Kerk
Vorig jaar werden de restanten opgegraven van een
Lancaster bommenwerper die in september 1944
in Zelhem was neergestort. Van de zeven bemanningsleden heeft slechts één zich met een parachute
kunnen redden. De Australische piloot heette Albert
Keith Hornibrook en stierf op twintigjarige leeftijd in
de Achterhoek voor onze vrijheid. Hartverscheurend.
Nog hartverscheurender, want zinlozer, redelozer,
vanwege haat, niet vanwege oorlogvoering, is het
dat op diezelfde dag kinderen zijn vermoord in
Auschwitz, Dachau, Sobibor en andere vreselijke
plaatsen waarvan de namen voor eeuwig zijn verbonden aan de verschrikkingen die er hebben plaatsgevonden. Het is goed dat we hen ieder jaar weer
herdenken, hen en alle anderen die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. In Europa
maar ook elders, met name in Zuidoost-Azië.
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Oorlog is een gewelddadig conflict tussen naties,
soms ook binnen naties, maar het zijn mensen met
levensdrang, met gevoelens, met dierbaren, die
gedwongen worden hem uit te vechten. Zo’n dertig eeuwen ontwikkeling van wat we beschaving
noemen, maar de mensheid heeft niet voor elkaar
gekregen dat interstatelijke conflicten uitsluitend
worden opgelost met rede en overleg. Nog altijd
grijpen we -nu anoniemer- naar wapens, die massaler en vernietigender zijn dan eertijds. Met al onze
kennis, organisatie en internationale afspraken weten
we gewapende conflicten niet te voorkomen.
Gevaar komt niet altijd van buiten, het kan ook van
binnenuit ontstaan. Dat is nu wellicht de grootste
bedreiging. Wat te doen als vrijheid verwordt tot vrijblijvendheid? Wat te doen als vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om aan te zetten tot haat?

Herdenken met dankbaarheid aan hen die onze vrije
welvaartsstaat mogelijk hebben gemaakt heeft iets
hypocriets, als we niet een beetje in hun voetsporen
willen treden. Als we de vrijheid die zij bevochten
niet de juiste inhoud willen geven. Welke inhoud?
De onlosmakelijke koppeling met die twee andere
begrippen: gelijkheid en broederschap.
Mij lijkt dat negenenzestig jaar na het einde van de
Tweede Wereldoorlog broederschap meer onder
druk staat dan vrijheid en gelijkheid. Broederschap
jegens het deel van de wereld dat zucht onder de
nog zo grote ongelijkheid. Broederschap jegens
toekomstige generaties, die zullen moeten leven op
een verschraalde aarde als we in de welvaartsstaten
het beleid niet drastisch wijzigen.
Hoe voorkomen we oorlog? Mijn antwoord daarop
is: door het bevorderen van democratie. Democratie
is een staatsvorm en een houding. Een democratie
blijft gebrekkig als bestuurders en machthebbers
er niet voortdurend op uit zijn de burgers bij de
ontwikkelingen te betrekken. Een democratische
houding betekent ook oog hebben voor de grote
onrechtvaardigheden die de wereld nog steeds
teisteren. Ons niet blind staren op materiële welvaart
alleen. Het beste wapen tegen tirannie is, dunkt mij,
kennis. Kennis en openheid, dat wil zeggen toegankelijkheid van informatie. Als die ontbreekt, dan
dooft het licht. Kennis en openheid zijn de doods-

vijanden van tirannie. Een open samenleving, waar
objectieve informatie beschikbaar is, waar de media
vrij en kritisch zijn, daar krijgt een dictatuur geen kans.
Ik behoor bij de uitstervende generatie die de
oorlog nog bewust heeft meegemaakt. Ik kan nog
gemakkelijk het gevoel van vreugde en opluchting
terugroepen dat we beleefden bij de bevrijding. Ik
voel nog de ontzetting toen we kort daarna hoorden
wat zich in de concentratiekampen had afgespeeld.
Als ik in het Verenigd Koninkrijk of Amerika of Canada ben, voel ik nog de dankbaarheid jegens die volkeren omdat ze ons hebben bevrijd. Eind april 1945
werd het dorp Wezep, waar mijn vader dominee was,
bevrijd. Ik stond in de voortuin van de pastorie en
zag vreemde voertuigen aankomen, met vreemde
soldaten die Canadees bleken te zijn. Ik zag mijn
vader uit de voordeur van de pastorie komen en zijn
bevrijders tegemoet huppelen. Mijn vader schreed
juist altijd en ik had hem nooit eerder zien rennen,
noch huppelen. De opluchting, de vreugde die in
dat huppelen zichtbaar werd, leerde me de enorme
waarde van de rechtsstaat te zien.
Het getal van mensen met dit soort herinneringen
wordt klein. Dat is goed. Het is heerlijk om te kunnen zeggen: ‘Ik ben na de oorlog geboren, ik heb
de oorlog niet meegemaakt en ik hoop er nooit een
mee te maken.’ Herdenken helpt. Laten we dat in
ieder geval blijven doen.
Wilt u de volledige toespraak terugzien of lezen:
www.4en5mei.nl
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Realiseren we ons dat ware vrijheid vooral betekent
dat je de vrijheid van anderen ruimte moet geven?

Er is pas vrijheid als
iedereen vrij kan zijn
Samen met het
Amsterdams verzet
redde crècheleidster Sieny Kattenburg
vele Joodse kinderen van deportatie
uit de Hollandsche
Schouwburg
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Vanaf juli 1942 werd de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam een
bewaakte verzamel- en deportatieplaats voor bij razzia’s opgepakte
Joden. De crèche aan de overkant werd een bewaakte dependance
om hun kinderen onder te brengen, omdat ze teveel rumoer zouden
maken. Vanuit de Hollandsche Schouwburg gingen negentien maanden lang wekelijks transporten naar kamp Westerbork.
Het Amsterdams verzet heeft nog ongeveer 600 kinderen uit de
crèche kunnen redden van deportatie. Eén van de crècheleidsters was
Sieny Kattenburg, die veel kinderen uit de crèche wist te smokkelen.
Op den duur werd het te gevaarlijk en besloten Sieny en haar man ook
onder te duiken. Een terugblik op haar verzetswerk en onderduik.
Vlucht naar Engeland mislukt
‘Mijn vader had een groothandel in schoenen met een winkel in de
Nieuwe Hoogstraat in Amsterdam. In het huis tegenover de winkel ben
ik geboren als Schoontje Kattenburg op 19 maart 1924. Mijn twee jaar
oudere zus Jetty leeft nog. Mijn ouders en mijn negen jaar jongere
broer Leopold zijn in de oorlog vermoord.

Foto’s uit 1943, links:
Sieny Kattenburg, 19 jaar.
Harry Cohen, 23 jaar.
Foto rechts uit 1943:
Sieny Kattenburg in de tuin
van de crèche.

Op mijn zestiende zat ik op de mulo en wilde graag
de verpleging in, maar de oorlog gooide roet in het
eten. Op 10 mei 1940 was iedereen thuis in paniek.
Er kwam een Duitse zakenvriend langs die ons adviseerde naar Engeland te vluchten. Aanvankelijk wilde
mijn vader zijn oude zieke vader niet alleen laten,
maar die drong eveneens op ons vertrek aan. In een
volgepakte auto reden we naar IJmuiden, waar een
enorme file Joodse vluchtelingen stond. In deze
complete chaos konden we niet meer op een boot
komen en keerden we naar huis terug.’
Werken in de crèche
‘Er kwamen steeds meer anti-Joodse maatregelen
en de sfeer op straat werd grimmiger. In september
1941 mocht ik als Joodse leerling niet meer naar mijn
eigen school. In oktober 1941 kwam ik mijn vriendin
Betty Oudkerk tegen die zei dat we kinderverzorgster konden worden in de crèche tegenover de
Hollandsche Schouwburg. De directrice, Henriëtte
Pimentel, nam ons aan, maar we moesten nog wel
eerst toestemming aan onze ouders vragen. Betty
Oudkerk, Fanny Philips en ik werkten na onze
opleiding als vaste crècheleidsters intern, 24 uur
per dag, en sliepen er op zolder. Fanny en Betty

hielden toezicht op de oudere kinderen van 5 tot
13 jaar en ik had de babyafdeling van 0 tot 4 jaar.
Ik had de verantwoordelijkheid voor een zaal met
veertig kinderbedjes en veldbedden, die we vanwege de grote toestroom kregen van de Joodse
Raad. Omdat Joden niet mochten winkelen, werden
we ook door hen bevoorraad met voedsel. Zo leerde
ik Harry Cohen kennen, die als fietskoerier voor
de Joodse Raad pakjes en brieven over en weer
bezorgde.’
Het redden van Joodse kinderen uit de crèche
‘Toen vanaf 20 juli 1942 de Hollandsche Schouwburg
ging functioneren als verzamelplaats voor deportatie werd Walter Süskind door de Joodse Raad
aangesteld als directeur. Omdat hij de taal vloeiend
sprak, kon hij het vertrouwen van de Duitse bewakers
winnen. Wekelijks kreeg hij de namenlijsten van de
komende deportaties in handen, die hij doorgaf aan
mevrouw Pimentel. Zij liet mij de ouders vragen of ze
hun kinderen wilden afstaan. Met een band om mijn
arm had ik Duitse permissie om heen en weer te
lopen tussen de schouwburg en de crèche. Ik vertelde
de ouders dat zij hun kind konden laten onderduiken.
Veel ouders wilden dat niet.
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Het daglonershuisje van de
familie Breijer op het platteland
in Nieuw-Vennep.

Zij zeiden: “Nee, wij zijn jong en sterk, wij kunnen
zelf voor ons kind zorgen.” Anderen zeiden: “Zorg
dat ze bij goede mensen terechtkomen.” Als ze het
wel wilden, dan bereidde ik hen alvast voor: “Denkt
u er maar even goed over na. In plaats van uw baby
breng ik u een pop in een dekentje gerold, zodat
niemand het kan zien. U moet zeggen dat het slaapt
als iemand de baby wil zien.” Om vier uur ‘s middags
vroeg ik of ze het plan wilden doorzetten. Zodra wij
hun toestemming kregen, kon het verzet aan de slag.
In het Noorden zochten zij voor blondharige kinderen contact met een dominee met de boodschap:
“Ik heb ‘thee’ voor u, wanneer kan ik het sturen?”
Vervolgens zocht de dominee voor hen onderduikadressen bij mensen die betrouwbaar waren. Bij
donkerharige kinderen belden ze een priester in
het Zuiden, met hetzelfde verzoek, maar dan onder
de vermelding: ‘koffie’.
Via het muurtje in de achtertuin naar de kweekschool gaf ik de kinderen over aan de verzetsmensen.
Anderen ‘verdwenen’ tijdens onze wandelingen.
Als er een bewaker voor de deur stond, seinde ik
naar een leidster binnen door het raam hoeveel
kinderen ze naar buiten moesten sturen, zodat
mijn aantal weer klopte bij zijn telling.’
Liefde op het eerste gezicht
‘Mevrouw Pimentel zei: “Die Harry Cohen is een nette jongen. Jullie zullen meer kans hebben om samen
onder te duiken op het platteland als jullie getrouwd
zijn.” Op 26 mei 1943 moesten mijn ouders en mijn
negenjarige broertje Leopold naar Westerbork. Ik
schreef mijn ouders dat Harry en ik op aanraden van
de directrice wilden trouwen en of zij hun toestemming wilden geven. Via de burgerlijke stand kwam
enige dagen later hun toestemming. De burgerlijke
stand voor Joden was in de Vroom & Dreesmann.
Meteen bij de ingang stond de toonbank, want Joden mochten de winkel niet verder betreden.
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Op 28 juni 1943 meldde Harry daar dat hij zo snel
mogelijk wilde trouwen. De man antwoordde:
“U kunt vandaag nog trouwen om 12.00 uur in de
Hortus Botanicus.” De Joodse Raad stemde hiermee
in. Harry haastte zich met dit nieuws om 10.00 uur
naar mijn getuige mevrouw Pimentel. Ik had mijn
kinderverzorgstersuniform aan en Harry zijn koerierskloffie. De man van de burgerlijke stand vroeg:
“Neem je deze man tot man?”, maar ik was in
gedachten bij mijn ouders in Westerbork. Hij zei
kribbig: “Wat is het nu, ja of nee?” Het was een
merkwaardige huwelijksvoltrekking, maar we konden
nu samen in de crèche wonen tot onze onderduik
op 29 september 1943.’
Een ongelofelijk toeval
‘In de vroege morgen van 29 september 1943
doken we onder via vrienden van Harry’s ouders.
We werden nog aangehouden door een SD’er die
om ons persoonsbewijs vroeg. ‘Nu zijn we erbij!’,
flitste het door mijn hoofd. Doodsbang dacht ik dat
Harry misschien onze valse persoonsbewijzen zou
laten zien, in plaats van onze echte. Die SD’er zei
alleen: “Ga zo vlug mogelijk terug naar je werk!”
Het liep gelukkig goed af, maar we rilden van angst.
Een zakenvriend van mijn vader, de heer De Haan,
gaf ons geld voor de onderduik en bewaarde onze
foto’s. Achteraf hoorden we dat op 29 september
1943 de hele crèche is ontruimd en naar Westerbork
gebracht. Harry en ik ontsnapten aan dit noodlot en
kregen verschillende adressen in de Haarlemmermeer toegewezen, waar we voor korte duur bleven.
We moesten bijvoorbeeld dagen wachten op een
jacht in een afgelegen houten schuurtje op het
water, waar ’s nachts de ratten over ons heen liepen. Onze contactpersoon sprak over een Henk die
ondergedoken zat bij een gezin met vijf kinderen.
Harry herkende die beschrijving en had een foto van
zijn vader op zak: “Is dit toevallig die Henk Cohen?”

Kort na de bevrijding. De familie Breijer en de onderduikers. Alleen Harry’s vader ontbreekt op de foto.

Wonder boven wonder zat zijn vader op ons nieuwe
onderduikadres, een daglonershuisje van de familie
Breijer op het platteland in Nieuw-Vennep. Het was
een heel bijzonder weerzien met Harry’s vader, die
nog herstellend was van een prostaatoperatie. Sam
Breijer, de heer des huizes, liet hem in zijn eigen
bedstee slapen tot hij genezen was.’
Een goed bewaard geheim
‘We mochten niet buiten het erf komen, want niemand in het dorp wist ervan. Vanwege zeven huiszoekingen van de Sicherheitsdienst, die we muisstil
onder de vloer van het huis hebben doorstaan,
besloot de boer de kruipruimte verder uit te diepen.
Negentien maanden zaten we met elf man onder
de grond. Aanvankelijk wisselden we elkaar af,
vijf boven de grond, zes beneden. Maar na de
zoveelste huiszoeking vonden ze het beter dat we
helemaal onder de grond bleven. Onze kruipruimte
was slechts 70 cm hoog. We deden allemaal onze
behoeften op één po. We hadden eten genoeg,
want ze hadden een grote moestuin. Van dat onbeweeglijk stil liggen werden we zo stijf dat we nauwelijks meer konden lopen. Op een dag vroegen
we aan het echtpaar: “Waarom stellen jullie je leven
voor ons in de waagschaal?” Tante Ant hoopte op
een plek in de hemel, maar oom Sam antwoordde:
“Jezus zegt: ‘Je zult iedereen helpen in nood en
onderdak bieden’, zelfs een Duitser in nood zal ik

nog helpen.” Na Dolle Dinsdag vroeg tante Ant aan
ons: “Kunnen jullie met een boterham minder, zodat
we de bedelaars aan de deur ook brood kunnen geven?” Dat vonden we natuurlijk prima. En ze vroeg:
“Als we bevrijd zijn, dan is er één ding dat jullie voor
me kunnen doen, dat jullie meegaan naar de kerk
om Onze Lieve Heer te danken!” Toen we bevrijd
waren, zijn we alle elf meegegaan naar de kerk waar
een voorste rij met achttien stoelen voor de familie
Breijer was gereserveerd. Het bleek een goed bewaard geheim te zijn geweest, want iedereen was
verbaasd dat we daar met elf man hadden gezeten.’
Een groot gemis
‘Vlak na de oorlog wilde je voortdurend weten wie
er nog ‘over’ waren. Vaak heeft het mij ontmoedigd
dat ik niet meer kinderen heb kunnen redden, zelfs
mijn eigen broertje niet. Mijn ouders waren nog zo
jong en mijn broertje helemaal met zijn negen jaar
toen ze naar Westerbork gingen. Het gemis was te
groot. Ik wilde niet verder leven, zat erg in de put en
kwam mijn bed niet meer uit. Harry’s vader zocht mij
op en zei: “Vandaag is het een mooie dag. Ik ben
dankbaar, want ik heb twee ogen, twee oren, een
mond en twee benen die het nog fantastisch doen.
Vanavond gaat de bioscoop weer open. Ga je mee?”
Ondanks het enorme verlies van zijn vrouw en hun
drie zoons, wist hij toch de moed erin te houden.
Hij was een groot voorbeeld voor mij.
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De heer De Haan met Sieny en Harry, vlak na de oorlog.

Harry’s vader, Sieny en Harry, 1945.

Gelukkig kregen wij voorlopig onderdak bij de
familie De Haan. Ik wist dat mijn ouders spullen in
bewaring hadden gegeven bij kennissen. Toen wij bij
hun huis kwamen, zag ik door het raam onze schilderijen en andere huisraad. Zij stonden met buren te
praten en toen ze ons zagen, zeiden zij: “Rotjoden,
ze hebben jullie zeker vergeten te vergassen!”
Op een dag in 1947 belde bij ons een Duitser aan.
Hij wilde zijn moeder en tante het huis laten zien,
want hij had hier in de oorlog zo’n leuke tijd gehad.
Ook dat schoot bij ons in het verkeerde keelgat.
Na deze bizarre incidenten wilden we niet meer in
Nederland wonen. Er is pas vrijheid als iedereen vrij
kan zijn. In 1953 verhuisden we naar New York waar
Harry kon werken als boekhouder. We probeerden
alles achter ons te laten, maar er ging geen dag
voorbij zonder die oorlog. In 1975 zijn we in Amstelveen gaan wonen, omdat onze zoon en dochter
inmiddels ook weer in Nederland woonden. We wilden onze kinderen niet belasten met onze verhalen.
Het was te erg om over te spreken, dus we hielden
alles binnen. We wilden een gewoon leven leiden.
Als ik bij een herdenking een traan op mijn gezicht
had en mijn dochtertje vroeg: “Wat is er mamma?”,
dan kon ik het niet over mijn hart verkrijgen en
zweeg. Natuurlijk hebben onze kinderen ons verdriet
wel gevoeld en was dat voor hen ook heel moeilijk.
Het heeft wel veertig jaar geduurd voordat we er
met anderen over konden praten, want die hadden
in de kampen gezeten en dan voelden we ons te
bezwaard. Soms komen er mensen bij ons langs die

ik als kind uit de crèche heb gered en die meer over
hun eigen familie of oorlogspleegouders willen weten. Harry en ik hebben het goed samen, maar ik mis
mijn familie nog iedere dag.’
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Interview: Ellen Lock

Harry en Sieny Cohen, april 2014.

De familie Lokkers in Batavia 1932,
Leonora met strik.

‘Mijn moeder leerde ons
de hel waardig te doorstaan’
Leonora DijkgraafLokkers overleefde
de Japanse vrouwenkampen Tjihapit
en Struiswijk

Leonora Dijkgraaf-Lokkers overleefde als tiener met haar moeder
en zussen de Japanse vrouwenkampen Tjihapit in Bandoeng en
Struiswijk bij Batavia. In de Bersiap-periode ontsnapten zij ternauwernood aan de Indonesische vrijheidsstrijders. “Vele Indische
Nederlanders zijn in de Bersiap op gruwelijke wijze vermoord.
Die beelden gaan nooit meer weg. Iedere dag herdenk ik de oorlog.” vertelt Leonora. Jarenlang was zij gastspreker van de Stichting
Gastdocenten WOII-Werkgroep Zuidoost-Azië en vertelde op
scholen over wat er in Indië gebeurde.
11

Leonora, in moeders zelfgemaakte kleding,

Veel teveel vrouwen en kinderen op een klein oppervlak.

als Shirley Temple.

Oorlog in Indië
‘Op 30 juli 1927 ben ik in Soerabaja geboren.
Mijn twee zussen Lolo en Pop waren zes en vier jaar
ouder en mijn broer Leo was een jaar jonger dan
ik. Mijn vader was accountant en directielid bij de
Algemene Centrale Bank in Bandoeng, waar wij tegenover het Instituut Pasteur woonden. Mijn moeder
kon zo goed naaien dat wij er altijd netjes uitzagen.
Op 8 maart 1942 luisterden we in vaders studeerkamer naar de radio-uitzending waarin GouverneurGeneraal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer de
capitulatie van het KNIL bekend maakte. Mijn vader
moest zich melden bij het Japanse gezag en werd
geïnterneerd in een KNIL-kazerne, die was omgedoopt tot het mannenkamp Tjimahi. Mijn moeder en
ik zochten hem op. In een lange rij vrouwen wachtten we voor de poort, terwijl Japanse bewakers de
pakjes voor de mannen op de grond gooiden en
doorboorden met bajonetten. Mijn vader was mager
en bezorgd dat hij ons niet kon beschermen. Wij
woonden naast de Japanse kazerne. Kort daarop
kreeg ik tyfus met hoge koorts. Al snel stond er een
Japanse officier naast mijn bed die mij een medicijn
gaf, ze waren als de dood voor een uitbraak. Op
onze deur plakte hij een toegangsverbod. Zo werden
wij niet lastig gevallen door Japanse dronkaards.’
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Kamp Tjihapit
‘Begin december 1942 was ik koortsvrij en was er
geen uitstel meer voor onze internering. Mijn moeder moest zich melden bij het kamp Tjihapit, gelegen in een woonwijk in het noordoosten van Bandoeng. Zij nam eerst polshoogte. Dit vrouwenkamp
werd afgesloten door een manshoge bamboe afrastering, het ‘gedek’. Zij vond er voor ons twee kleine
vertrekken. Je mocht één koffer per persoon meenemen en wat huisraad. Mijn zuster wilde per se de piano meenemen. Later bleek die piano onze redding
bij een inspectie van de wrede kampcommandant
Murui, die gevaarlijk onvoorspelbaar was. Op een
dag had mijn moeder een gasslang ontdekt in onze
achtertuin. Door die af te tappen kon ze water voor
ons koken, maar dat was streng verboden. Opeens
stak Murui zijn sabel door ons voordeur-gordijn en
stond pal naast me. ‘Nu zijn we er geweest’, dacht ik.
Om haar te waarschuwen gooide ik de klep van de
piano open. Murui begon er met twee handen op te
rammen als een reusachtige gorilla. Verbaasd keek
moeder om het hoekje en begreep meteen deze
noodsituatie. Zij boog heel diep, stapte vliegensvlug
terug in de keuken, koppelde de slang af en gooide
die in de struiken. Gelukkig ontdekte hij niet dat er
was gekookt, anders waren we zwaar gestraft.’

Foto’s: privécollectie Leonara Dijkgraaf-Lokkers.

Afscheid van Leo
‘In juli 1944 kregen alle moeders met zonen vanaf
tien jaar bericht dat zij zich op het plein moesten
melden met één koffer voor hun zoon. Mijn moeder
maakte zich ernstig zorgen om Leo, die nog geen
gevaar zag en daardoor vaker dan haar dochters in
gevaar kwam. Kampcommandant Murui stond naast
de jongens met zijn zweep, de moeders en dochters
stonden er in een kring omheen. Veel jongens plasten in hun broek van angst en kregen er van langs.
Bij het afscheid mocht niemand zwaaien en niemand
wist waarheen ze werden weggevoerd. Mijn moeder
liet niets blijken van haar verdriet om Leo, maar twee
weken na zijn vertrek waren haar bruine haren spierwit. Na de oorlog bleek hij naar het kamp Tjimahi te
zijn gebracht, waar mijn vader hem nog enigszins
kon beschermen.’
Opgesloten in een veewagon
‘Begin november 1944 kregen wij opdracht om
ons klaar te maken voor vertrek. Je mocht dit keer
alleen meenemen wat je kon dragen. Mijn zusters
droegen de fotoalbums. We hadden geen idee wat
ons te wachten stond en moesten urenlang op het
hete plein zitten. Wie flauwviel werd in een goot
gegooid. We werden in snoeihete en stikdonkere
veewagons gestopt. Tijdens de reis werden we zo
hevig door elkaar geschud dat alle kinderen bleven
huilen. Uiteindelijk kwamen we in Batavia aan, na
36 uur zonder water, brood en toilet. In de trein brak
dysenterie uit, wat de tocht nog barbaarser maakte.
Daardoor kwamen we doodziek aan en brak de ziekte
uit in het kamp. Velen bezweken door de hitte en de
buikkrampen die voelden alsof je darmen uit je lijf

Zo sjouwden wij ook de grote drum
met kokend hete pap.

worden gesneden. Hierdoor durf ik nooit meer op
een treinperron te staan. Alleen het geluid al en die
rails trekken me in een duizelingwekkend verleden.’
De Struiswijkgevangenis
‘Om 6 uur ’s ochtends kwamen we aan bij een vlakte
met kampongs en in de verte zagen we een groot
gebouw, waar we naartoe moesten lopen. In de rij
voor de poort van de Struiswijkgevangenis zagen we
een grote tafel met hompen brood. Stomverbaasd
dat we iets goeds te eten kregen, vergat ik te buigen.
Omdat hij me niet sloeg, durfde ik de kampcommandant die mij brood gaf aan te kijken en ontdekte
een vriendelijke blik. ‘Jij bent een goeie!’, dacht ik.
Mijn moeder koos de laatste cel van het blok, die
zwart zag van de wandluizen. Op de muren stonden
de Hollandse namen van de vorige gevangenen.
De eerste week sliepen we op het beton, want ze
hadden onze matrassen in de modder gegooid, dus
die moesten drogen. Er was slechts één kraantje,
één emmer en één waterput. Helaas waren we met
650 vrouwen gearriveerd en een week later kwamen
er nog eens zoveel bij. Veel teveel vrouwen voor dit
kleine oppervlak en bitter weinig sanitair. Als je aan
de beurt was om te mandiën, dan was de dag al om.’
Doodziek
‘Op een dag moest ik met een meisje een grote
drum kokendhete pap sjouwen die aan een stok hing
die op onze schouders rustte, maar ik was te verzwakt. De pan gleed van de stok af en de hete pap
viel over mijn rechterbeen. Mijn hele been was verbrand en ik kreeg hoge koorts. Kampcommandant
Adachi Rin stond elke dag naast mijn bed om me te
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Tekening van Leonora: Ons cellenblok in de Struiswijkgevangenis 1945.

vragen hoe het ging en hij liet een arts komen die
me een injectie gaf. Moesten ze mijn been amputeren of niet? Wekenlang verkeerde ik op het randje
van leven en dood. Als ik in de hemel kom, hoop ik
Adachi San als eerste te ontmoeten en te bedanken
voor mijn leven. Hij was een beschaafd mens, een
econoom en hij nam zijn verantwoordelijkheid voor
ons. Zijn dronken manschappen sloegen ons kapot,
maar hij sloeg nooit.’
Geen hoop meer
‘Er was geen hoop. We moesten drie keer per dag
op appèl staan in de brandende zon. Alleen toen ik
ernstig ziek was hoefde dat niet. Toen ik net achttien jaar geworden was, dacht ik, al zwoegend in de
moestuin: ‘Wie weet dat wij hier gevangen zitten?
Is dit nu mijn leven? Moeten we hier nu sterven?’
Gelukkig was mijn moeder bij ons. Zij was mijn enige
hoop en heeft me overal doorheen gesleept. Ze was
mentaal heel sterk en huilde nooit. Eén keer zag ik
haar bijna haar zelfbeheersing verliezen omdat ik op
sterven lag. Zij wilde pijnstillers voor mij en kon de
vrouwelijke arts die zei: “Ik heb niets!” wel aanvliegen. Toen ik zo ziek was, zat mijn moeder gewassen
en wel op een krukje voor mijn cel, als een Indische
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dame die voor het huis aan de thee zit. Ze bleef zelfs
in het kamp Struiswijk haar waardigheid behouden.
Ik hoorde haar toen tegen Lolo zeggen: “Als papa
haar zo eens zou kunnen zien!” en barstte in snikken
uit, want dat was volkomen onwaarschijnlijk.’
Bevrijding
‘Op zo’n uitzichtloze dag scheerde er opeens een
vliegtuigje zo laag over het kamp dat je de blanke
piloot kon zien. Iemand wist nu eindelijk van ons bestaan, maar hij vloog verder. Diezelfde dag vertelde
ons Nederlandse kamphoofd dat we vrij waren. We
waren een minuut doodstil, want we konden het niet
geloven. Ze zei: “Jullie mogen nu het Wilhelmus zingen!” Bikkels van vrouwen zongen dat lied, maar ik
had een enorme brok in mijn keel. Sindsdien kan ik
het Wilhelmus niet meer horen. Er was geen Japanner meer te bekennen, maar we konden het kamp
door de aanwezigheid van Indonesische vrijheidsstrijders niet verlaten. Hoewel het ernstig werd afgeraden om te reizen, is mijn broertje Leo, de waaghals,
toch als eerste man in ons kamp verschenen. Hij was
met de trein uit Bandoeng naar Batavia gekomen en
keerde snel terug naar het kamp Tjimahi om vader te
vertellen dat wij nog leefden.’

Bersiap
‘Toen de vrijheidsstrijders begin november 1945 het
kamp Struiswijk bedreigden, vluchtten we beschermd
door Gurkha’s met de trein naar Bandoeng. Bij een
klein stationnetje zagen we uit het raam de hoofden
van vermoorde blanke jongens op speren gespietst.
In die trein moesten we op de grond gaan liggen
want de open ramen konden onder vuur worden
genomen. Het weerzien met vader en Leo in het
gezinsherenigingskamp Tjimahi was heerlijk. Pas op
11 februari 1946 konden we in een beschermd konvooi naar de haven van Batavia om met het schip de
“Tegelberg” naar Nederland te vertrekken.’
Weerzien
‘Na de oorlog was er bij ons thuis geen gesprek over
de oorlog mogelijk. Mijn vader werd blind en had

Foto: Ellen Lock

Waardig in de hel
‘Een Engelse kapitein in een jeep hield een oude
vrouw buiten ons kamp staande en zei: “Waar moet
u naartoe? Het is levensgevaarlijk voor u alleen op
straat!” Zij antwoordde: “Naar Struiswijk!” Hij zei:
“U mag met me mee als u voor vanavond een meisje
voor me regelt voor het officiersbal.” De dame zei:
“Dan weet ik er wel drie!” Ze nam hem mee naar
onze cel. Het hele kamp was onder de indruk van
deze filmsterachtige schoonheid in zijn smetteloze
legerkostuum. Wij zaten daar in vodden gekleed
voor onze cel. Hij vroeg me: “Do you like to come?”
Ik antwoordde: “I do!” Toen hij weg was raakte ik
overstuur, want wat moest ik aan? Roger Topping
haalde me even later op in zijn jeep met twee bewapende soldaten achterop ter bescherming. In het
paleis van de Gouverneur-Generaal gaven diverse dames mij afkeurende blikken. In een grote spiegel zag
ik mezelf voor het eerst in vier jaar; een scharminkel in
een idioot kort jurkje van toen ik veertien was. Hij zag
dat ik liever wilde verdwijnen, nam me mee naar de
eetzaal met alle mogelijke overdaad op grote schalen.
Na al die honger waande ik me in de hemel. Hij zei:
“Pak maar wat je hebben wilt. Ik breng je nu naar huis,
maar ik kom je morgen weer halen.” De volgende
dag stond hij voor onze cel met een hele stoet Gurkha’s die de dinerresten op zilveren schalen droegen.
Het hele kamp deed zich eraan tegoed. Mijn Roger
moest daarna weg met het Engelse leger dat zich
terugtrok. Hij liet me beloven op hem te wachten.’

Leonora Dijkgraaf-Lokkers, april 2014.

vrijwel geen inkomen meer, dus wij moesten onze
eigen boontjes doppen. Ik had en heb nog veel
last van slapeloosheid en nachtmerries en ik zie de
wreedheden dan voor me. Op mijn drieëntwintigste
vond ik een Nederlandse man die tien jaar ouder
was, met wie ik vijf kinderen kreeg en naar Italië
emigreerde. Toen hij in 1966 overleed, keerde ik als
alleenstaande moeder terug naar Nederland. Ik ging
leren en werken als psychiatrisch verpleegkundige.
Nu geniet ik van mijn pensioen en mijn zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.
De liefde van mijn leven, Roger, bleek mij nog vaak
geschreven te hebben, maar had niets meer van
mij vernomen. Toen ik hem twee jaar na de oorlog
terugvond in Engeland, was hij net getrouwd met
een Engelse. Het was een geweldig weerzien. Roger
vertelde dat ook hij op slag verliefd was in Struiswijk. Het had diepe indruk op hem gemaakt dat
mijn moeder en haar drie dochters, zo mager en in
lompen gehuld, zich zo waardig en gastvrij hadden
gedragen, alsof wij hem ontvingen in ons mooie huis
in plaats van in die hel.’
Interview: Ellen Lock
Het levensverhaal ‘Wat nooit slijt’ is voor € 15,(exclusief porto) te bestellen bij: Leonora DijkgraafLokkers, Klimophof 1, 2565 VT Den Haag, tel:
070-3639847, e-mail: leonora-dijkgraaf@hotmail.com
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Namenmonument
in Amsterdam voor alle
Nederlandse Holocaustslachtoffers

“Half maart 2014 kregen we groen licht van de
gemeente Amsterdam om in het Wertheimpark,
midden in de oude Joodse wijk, een Holocaust
Namenmonument te realiseren. Eindelijk een plek
om alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust
te herdenken en hun namen tastbaar te maken!”,
aldus Jacques Grishaver, voorzitter van het
Nederlands Auschwitz Comité. “Een monument
met zoveel namen is ook een blijvende waarschuwing voor de dramatische gevolgen die racisme en
discriminatie kunnen hebben.”

Foto: Ellen Lock

Hoe ontstond het idee voor een namenwand?
Jacques Grishaver: “In 2005 openden wij de nieuwe
tentoonstelling, met een namenwand, in het Nederlands paviljoen in Auschwitz en toen viel het me op
dat alle West-Europese landen namenmonumenten
hebben voor hun Holocaustslachtoffers behalve
Nederland. In ons land bestaat nog geen monument
met alle namen van de 102.000 Joodse en 220 Sinti
en Roma slachtoffers van de Holocaust die nooit een
graf kregen. Het Nederlands Auschwitz Comité heeft
daarom het initiatief genomen om de bouw van het
Namenmonument in het Wertheimpark te realiseren
met hulp van een ieder die dit monument financieel
wil steunen.”

Jacques Grishaver in het Wertheimpark.
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Wat is uw drijfveer om u hiervoor in te zetten?
“Ik ben tijdens de oorlog geboren en ik zat met
mijn moeder onderdoken. Haar zusjes en ouders zijn
allemaal vermoord, vier in Sobibor en twee in Auschwitz. Mijn moeder en één tante zijn overgebleven.
Als er iets gebeurde wat niet leuk was, dan zei ze
altijd tegen mij: ‘Als jij er niet was geweest, dan was
ik liever met mijn vader en moeder meegegaan.’
Haar verdriet trok ik me erg aan. Dat is mijn drijfveer
om mij in te spannen voor het Nederlands Auschwitz

Comité en voor het Namenmonument. Uit mijn
ervaringen met nabestaanden bij de herdenkingsreizen van het Comité, weet ik hoe belangrijk het
is om een tastbare plek te hebben waar je de
Holocaustslachtoffers kunt herdenken.”

Foto: Studio Daniel Libeskind

Wie zal het Namenmonument ontwerpen?
“De Amerikaanse, Pools-Joodse, architect Daniel
Libeskind. Hij is bekend van zijn ontwerpen voor het
Joods Museum in Berlijn en het masterplan voor de
herbouw van het World Trade Center in New York
en is zelf ook een kind van Holocaustoverlevenden.
Toen hij voor ons de Nooit Meer Auschwitz Lezing
voor Holocaust Memorial Day in 2010 kwam houden,
vroeg ik hem of hij er iets voor voelde om het
Namenmonument te ontwerpen als we toestemming
ervoor zouden krijgen. Hij zei meteen dat het voor
hem een grote eer zou zijn om deze droom te
mogen realiseren.”

Architect Daniel Libeskind

Waarom is gekozen voor het Wertheimpark?
“Het is een ideale locatie voor grote groepen die
het monument willen bezoeken, midden in de oude
Joodse wijk, met alle andere herdenkingsplaatsen
eromheen zoals de Hollandsche Schouwburg, het
Joods Historisch Museum, de Portugese synagoge
en het Verzetsmuseum. Dagelijks lopen er al grote

groepen scholieren en toeristen deze route, langs
het Auschwitzmonument van Jan Wolkers, waar het
Namenmonument pal achter komt te staan. We
zijn nu, samen met het Joods Historisch Museum,
het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de
Oorlogsgravenstichting, alle namen in kaart aan het
brengen. Wij willen dat je hier ook ná museumsluitingstijd nog een bloemetje kunt neerleggen of een
kaarsje kunt branden en dat het Namenmonument
verlicht zal zijn.”
Wat is uw doel?
“Ons doel is dat heel Nederland het Namenmonument omarmt en dat iedereen binnen zijn mogelijkheden een steentje bijdraagt. We zijn nu druk bezig
om de financiering van vijf miljoen euro rond te krijgen. Een enorm bedrag waarin naast de ontwerp- en
de bouwkosten, ook al het toekomstige onderhoud
is meegenomen. Als de financiering rond is kunnen
we het monument in september 2015 onthullen.
De namen zullen dan voortaan altijd aangeraakt,
gelezen en herdacht kunnen worden. De laatste
overlevenden van de Holocaust zijn er nu nog bij,
maar alle slachtoffers zullen met dit monument
blijven voortleven in onze herinnering.”
Waar kunnen mensen met vragen terecht?
“Als mensen vragen hebben of dit initiatief willen
steunen ga dan naar de website: www.namenmonument.nl of bel: +31-6-21670395, e-mail:
info@namenmonument.nl, Nederlands Auschwitz
Comité, Postbus 74131, 1070 BC Amsterdam.
Op deze website kunt u een naam adopteren
met een donatie van 50 euro, maar ook kleinere
bedragen zijn welkom.”
Interview: Ellen Lock
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Ooggetuigenverslagen
Tweede Wereldoorlog
Iedere laatste zondag van de maand
In het museum van het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork wordt over het leven van slachtoffers
en overlevenden van het kamp verteld. Iedere laatste zondag van de maand is er een lezing om 14.00
uur door een ooggetuige: iemand die vertelt over
de eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen
Tel: 0593-592600, e-mail: info@kampwesterbork.nl,
website: www.kampwesterbork.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 10.00 - 17.00 uur, za en
zo 13.00 - 17.00 uur. Za en zo (april t/m september)
en feestdagen 11.00 - 17.00 uur. Tot september zijn
er rondleidingen op het kampterrein, alle dagen om
12:00 en 14:00 uur.

Rondleiding voormalig
SS-terrein in Kamp Vught
6 juli tot 31 augustus 2014
Iedere zondag in juli en augustus is er om 12.00
en 14.00 uur een rondleiding over het voormalig
SS-terrein van Kamp Vught (nu de Van Brederodekazerne). Dit terrein is gewoonlijk niet toegankelijk; alleen op zondag in juli en augustus mag
het Nationaal Monument Kamp Vught hier
rondleidingen geven.
Reserveren is noodzakelijk en mogelijk vanaf
1 juni via de winkel op de website (www.nmkampvught.nl). Houdt a.u.b. de identiteitsgegevens

Bezoekers op kampterrein Westerbork.
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Foto: Paul Jespers

Foto: Herinneringskamp Westerbork

Persoonlijke verhalen in tentoonstellingen en films
maken het verhaal van kamp Westerbork ook voor
kinderen toegankelijk. Filmbeelden uit 1944, een gedeeltelijk ingerichte barak, een uit de trein geworpen
laatste afscheidsgroet, een grote maquette van het
kamp, tekeningen van spelende kinderen geven een
beeld en een gevoel van dit sprekende verleden. De
meer dan honderdduizend namen van de slachtoffers worden in het museum continue geprojecteerd.
Te zien zijn bijzondere films over de geschiedenis
van kamp Westerbork of over de mensen die er gevangen zaten. Medewerkers van het museum geven
toelichting bij collectiestukken en houden lezingen.

te doen

Bezoekers Nationaal Monument Kamp Vught.

van alle deelnemers bij de hand (paspoort/id-kaart/
rijbewijs). U ontvangt een persoonlijke bevestiging
van uw aanmelding. Data: 6, 13, 20, 27 juli en 3, 10,
17, 24 en 31 augustus om 12.00 uur en om 14.00 uur.
Los van de entree voor Kamp Vught kost deelname
€ 4,00 of € 2,00 (10 t/m 17 jaar) inclusief entree voor
het nabij gelegen Geniemuseum, dat u op dezelfde
dag kunt bezoeken. Uw identiteitsgegevens worden
eenmalig genoteerd in verband met de toegang tot
het terrein van de Koninklijke Landmacht. Dit terrein
is niet overal toegankelijk voor mindervaliden.
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
Tel: 073-6566764, e-mail: info@nmkampvught.nl,
website: www.nmkampvught.nl
Openingstijden: ma (april t/m september), di t/m
vrij 10.00-17.00 uur. Za, zo en feestdagen 12.0017.00 uur. Entree Kamp Vught: 6 euro, 10 t/m 17 jaar
3 euro. 1e woensdag van de maand gratis.

Marianne (Ankie) Sophia in ’t Anker-de Jong bewaarde de spullen uit haar tijd in de verschillende kampen
en gebruikte ze ter ondersteuning van haar gastlessen op scholen. In de expositie zijn onder meer haar
poppen, diverse gebruiksvoorwerpen uit de interneringskampen, foto’s, videobeelden en persoonlijke
documenten te zien.

Na de missie: De kunst
van het verwerken
Expositie Bronbeek tot 28 september 2014
De Stichting Veteranenkunst (SVK) presenteert
in Museum Bronbeek de expositie ‘Na de missie.
De kunst van het verwerken’.

Het Poppenkind. Achter
het gedek van Tjideng,
Tangerang en Adek
Expositie Bronbeek tot 29 juni 2014

Te zien zijn zo’n zestig tekeningen, schilderijen en
beeldhouwwerken waarin veteranen hun ervaringen
tijdens verschillende missies, van Nederlands-Indië
tot en met heden (Bosnië, Afghanistan, etc) hebben
verwerkt.

De expositie in Museum Bronbeek toont hoe Marianne
de Jong (1938-2014) als kind tijdens de Tweede
Wereldoorlog overleefde in achtereenvolgens drie
Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië.

Museum Bronbeek
Velperweg 147, 6824 MB Arnhem
tel: 026-3763555, e-mail: loket.ktomm.bronbeek@
mindef.nl, website: www.museumbronbeek.nl
Openingstijden: di t/m zo 10.00-17.00 uur.
Toegangsprijzen: volwassenen: 6 euro, kinderen
vanaf 6 jaar: 3 euro.
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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
De Oorlogsgravenstichting zal een pelgrimstocht naar het kerkhof Thanbyuzayat in Burma
organiseren, waar mijn vader begraven ligt. Maar
zij gaan pas op 30 november 2015 en raden me
aan om niet alleen te reizen in verband met de
veiligheid. Graag wil ik toch liever eerder op eigen
gelegenheid gaan om samen met andere geïnteresseerden dit kerkhof te bezoeken en via een leuke
- samen te bepalen route - door Thailand te reizen.
We kunnen dan ook zelf bepalen hoe lang de reis
duurt. Wie gaat er mee? Reacties graag naar: Theo
Brugmans, Sauterneslaan 5B, 6213 EM Maastricht,
tel: 043-4571484, e-mail: rubtheo@ziggo.nl
Wie heeft mijn vader gekend? Hij is overleden
op zijn 45e jaar in voormalig Nederlands-Indië?
Ik ben zijn jongste dochter, geboren 8-7-1942. Hij
was leraar in Batavia en heeft ook tijdens de oorlog in het kamp nog les gegeven aan jongens. In
wat weet ik niet. Hij was leraar Duits. J.P.F. Kuyten,
Interneringskamp Zs. Ursulinen Buitenzorg 9-7-1942
t/m 9-10-1942. Overleden 8 juli 1945 kamp Baros
te Tjimahi. Graag zou ik wat meer over zijn laatste
levensjaren weten. Hiske van Dullemen-Kuyten, Laan
van Poot 320, 2566 DD Den Haag, tel: 070-3245644,
e-mailadres: h.van.dullemen-kuyten@planet.nl
Ik ben op zoek naar 7 zwart-wit standaardformaat
foto’s van mijn ouders, Algemene Begraafplaats
te Ermelo, 28 juli 1943. Het is een verzameling uit
een archief van particulieren. Ik had ze in bruikleen
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gegeven aan mijn broer, Helmuth den Oudsten.
Hij is 8 mei 2013 overleden en deze foto’s zijn nu
verdwenen. Wellicht heeft hij ze aan iemand uitgeleend. Ik zou deze foto’s graag terug willen hebben,
omdat ze voor mij waardevol zijn. Indien iemand in
het bezit is van de foto’s, graag contact: Mw. I van
Houwelingen-den Oudsten, Kortgenestaat 95,
3086 JE Rotterdam, tel: 010-4807569, e-mail:
d.van.houwelingen@hetnet.nl
Wie weet iets over de kloosters Gedangan en
Bangkong II in Semarang? Moeder (A.M.M.P. Veenendaal) is op 21-09-1945 in Lampersari overleden en
wij 3 kinderen (Jan, Frits en Magdy) zijn rond die tijd
door ‘iemand’ in één van de twee kloosters ondergebracht. Wie is die ‘iemand’ en in welk klooster zijn
wij terecht gekomen? Als iemand zich hier over iets
herinnert, hoor ik dat heel graag: Frits Veenendaal,
Van Miereveltstraat 31, 7312 RX Apeldoorn, tel:
055-3553694, e-mail: f.veenendaal3@upcmail.nl
Ik ben op zoek naar een Indische familie! Het gaat
om Louisa Theodora Cutler, geboren 9 november
1896 in Indonesië (geen idee waar precies). Ze is
overleden in Driebergen in 1992. Haar ouders waren
de Brit George Cutler (geboren Londen 14 augustus
1850) en moeder Johanna Hendrika Louisa Gerritsen
(geboren 7 december 1870). Wie weet iets van hen?
Reacties graag naar: Sandra Klerks, Haven 64, 2312 ML
Leiden, tel: 06-41529295, e-mail: s.klerks@planet.nl
Ik zoek de tien Joodse gevangen die in januari
1945 uit het Zeister politiebureau werden bevrijd
en/of hun familie/nabestaanden. Het betreft: echtpaar David en Judith Heijmans, Harry Bril, familie
Sturhoofd, heer en mevr. Gomperts, mevr. Hermans
en Ernst Stein. Hun bevrijding door een merendeels
uit Driebergenaren bestaande ondergrondse ploeg
is, waarschijnlijk kort na de oorlog, in scene gezet
en op een kort zwart-wit filmpje opgenomen dat

hen ik desgewenst kan toesturen. Reacties graag
naar: James Loewenstein, Harav Uziel St. 87,
96431 Jeruzalem, Israël, tel: 00972-2-6421232 en
00972-546713151, e-mail: jloew@bezeqint.net
Graag wil ik een oproep plaatsen voor mijn vader
en moeder. Ze waren beiden geïnterneerd in
Nederlands-Indië. Namen: Gladys Marjorie Enzlin
geboren in Surabaja. Leonard Oscar Ulrich van
Maarseveen. Wie kent mijn ouders en wil contact
opnemen? Hoogachtend, Ger van Maarseveen,
Sullock Enzlin, Mühlenstrasse 1, 54655 Sankt
Thomas, Duitsland, tel: 0049-6563-962738,
e-mail: gvanmaarseveen@gmail.com
Gaarne zou ik achter het adres komen van: Robbie Martaréé gekend uit Salatiga. Ik kreeg van zijn
moeder balletles en ken haar als Ietje Martaréé. Ik
zat op balletles met de nichtjes Josta en Henny, hun
achternamen ken ik niet. Tevens zoek ik Henk en
Meity Piekhaar, ook gekend uit Salatiga. Bedankt!
Reacties graag naar: mevrouw R.A.C. Sibbald-Lammers, Kolmschotlanden 80, 7542 GC Enschede (Ov),
tel: 053-4768073, e-mail: racsibbald-lammers@ziggo.nl

Dr. L. T. Van der Linden, Stationsstraat 68, 3511 EG
Utrecht, tel: 030-2319692, e-mail: bertvdl@planet.nl
Wie heeft informatie over: Bob Stanley Gijbels,
ongehuwd. Cornelis Gijbels, ongehuwd. Beiden
neven zijn tijdens het Indisch verzet in Nieuw-Guinea
gesneuveld. Geboorte-, overlijdensdatums onbekend. Nabestaanden, die het zouden moeten weten,
hebben niets nagelaten. Oorlogsgravenstichting,
Pelita. SVB, Rode Kruis hebben helaas geen documentatie. Mogelijk bestaat er een voor mij ‘verborgen’ archief met gegevens over deze oorlogsperiode. Dhr. H. Wiessner, Boschstraat 28 F, 4811 GH
Breda, tel: 076-5147810.
Wij zoeken contact met onze neef Jaap Menco Quiros, Geb. 1938 (?) Zoon van Salomon Menco en
Sara Menco Philipson (Quiros). Graag uw antwoord
naar: Esther en Menachem Philipson, Tora Weawoda
St. 4 Petach Tikwa 4927404 Israël, tel: +972-39317287
en +972-506871331, e-mail: philipmen@gmail.com

Twee Joodse onderduikers zoek ik: Eva Brandel/
van Oss en Henri Deutsch, deze had een bontzaak
aan de Schie. In 1944 zaten zij ondergedoken in
het Bureau Haagseveer. Wegens ziekte naar het
Zuiderziekenhuis gebracht in november 1944. Door
de ondergrondse naar Bureau Nassaukade gebracht.
Drie agenten hebben daar in het diepste geheim
voor hen gezorgd, deze waren (mijn opa) brigadier
Johannes van der Baan, brigadier W. Zwiers en majoor
M. Roest. Wie weet waar zij of hun nabestaande(n)
zijn? Reacties graag naar: S. Th. den Ouden-Nederlof, Irenestraat 10, 3161AH Rhoon, tel: 010-5018160,
e-mail: hansentheadenouden@kpnplanet.nl

Lea Frank (geb. 22/03/1923, Nijmegen) en haar
echtgenoot Elkan Bobbe (10/03/1916, ‘s Gravenhage) arriveerden op 9 of 10 april 1943 in kamp
Vught. Zij bereidden zich voor op emigratie naar
Palestina in het Huis van Aberson in Laag-Keppel.
Begin juli moesten ze naar Westerbork en ze zijn
op 9 juli vermoord in Sobibor. Elkan was tewerkgesteld in Moerdijk. Kan iemand meer vertellen
over Lea, Elkan, één van de andere
Palestina-gangers uit Laag-Keppel
of de werkers aan de Moerdijk.
Alle (beeld)materiaal is welkom.
Boudewijn Otten, achterneef van
Lea Frank, Lepelaar 51, 9728 XE
Groningen, tel: 00316-12549711,
Lea Frank.
e-mail: j.b.m.otten@pl.hanze.nl

L.S. Graag zou ik in contact komen met mensen die
mij iets kunnen vertellen over Het Roemer Visscherhuis te Malang, en met name over de gang van zaken
in 1945. Mijn oma mevrouw Louïse van der Linden-van
Hengel (01-07-1873 / 25-04-1945) woonde in het
betreffende bejaardenhuis en is overleden te Malang.
Behalve een mededeling van het Rode Kruis van haar
overlijden is niets bekend van de omstandigheden
waaronder dit heeft plaatsgevonden. Reacties naar:

Ik zoek mannen die in ‘40-‘45 te werk zijn gesteld
in dezelfde fabriek als mijn opa, Paul Schoemaker;
de Arado Vliegtuigfabriek in Brandenburg a.d. Havel.
Mijn opa is hier gestorven door een bombardement
begin 1945. Zijn er nog mensen die over het werk
kunnen vertellen of mijn opa nog hebben gekend?
Bij voorbaat dank, Patricia Lassooy-Schoemaker,
Molenkroft 1, 1934 DA Egmond Binnen, tel:
06-29532783, e-mail: patricia-onno@kpnmail.nl
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Vraag
antwoord
Ik heb gehoord dat Joodse vervolgden die in
Nederlands-Indië in Japanse kampen waren
geïnterneerd een beroep kunnen doen op een
Duits fonds. Is dat juist?
In maart 2012 is in Aanspraak aandacht besteed
aan de mogelijkheid van een uitkering van het
artikel 2 fonds van de Claims Conference aan Joodse vervolgden die in aparte afdelingen van Japanse
kampen waren geïnterneerd. Aanvankelijk leek dit
beperkt tot de kampen Adek en Tangerang, maar
inmiddels zijn er ook toekenningen bekend aan
Joodse vervolgden die in andere Japanse kampen
waren geïnterneerd. Informatie over het artikel 2
fonds is te vinden op de website www.claimscon.org
onder de zoekterm ‘article 2 fund’. Een uitkering
van het artikel 2 fonds wordt niet gekort op Wuv of
Wubo uitkeringen. Bent u bij ons erkend als oorlogsgetroffene? Dan kan de afdeling Verzetsdeelnemers
& Oorlogsgetroffenen op uw verzoek een Engelstalige verklaring over uw internering voor de Claims
Conference opstellen.
Ik ontvang een Wuv-uitkering. Kan ik nog kosten
vergoed krijgen die jaren geleden zijn gemaakt
voor gezondheidsklachten die door de oorlog
zijn ontstaan?
Een aanvraag voor vergoeding van kosten moet
bij de Wuv of de Wubo altijd worden ingediend
voordat de kosten worden gemaakt. Van deze
hoofdregel kan alleen worden afgeweken als dit op
grond van de beoordeling van alle omstandigheden
noodzakelijk wordt geacht - bij kosten voor (para)
medische behandelingen nemen wij dit aan - én
de aanvraag uiterlijk is ingediend voor het eind
van het jaar dat volgt op het jaar waarin de kosten
zijn gemaakt.
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Aanvragen voor andere kosten worden per geval
beoordeeld; meestal moet een aanvraag dan
wegens te late indiening worden afgewezen. Bij de
Wetten buitengewoon pensioen moet de aanvraag
voor het einde van het jaar, volgend op het jaar
waarin de kosten zijn gemaakt of in rekening zijn
gebracht, zijn ingediend. De voorziening huishoudelijke hulp is hierop een uitzondering. De vergoeding huishoudelijke hulp gaat, net zoals bij de
Wuv en de Wubo, altijd in op de eerste dag van de
maand waarin de aanvraag is ingediend.
Ben ik verplicht om voor mijn Wuv-uitkering
wijzigingen in mijn financiële vermogen of in de
WOZ-waarde van mijn huis aan u door te geven?
In het verleden is uw vermogen (het totaal van
uw bezittingen minus uw schulden) vastgesteld op
de ingangsdatum van uw Wuv- of Wubo-uitkering.
Het toe- of afnemen van dit vermogen daarna speelt
voor de hoogte van uw uitkering in beginsel geen
rol meer. Vanaf 2009 zijn ook nieuw toegevallen
vermogensbestanddelen zoals erfenissen, eenmalige kapitaalsuitkeringen en schenkingen niet meer
van invloed op het eerder vastgestelde vermogen.
Dit betekent dat u de wijzigingen in uw vermogen
of in de WOZ-waarde van uw huis niet hoeft door
te geven. Het vastgestelde vermogen kan nog wel
wijzigen bij huwelijk, echtscheiding of duurzaam
gescheiden leven en andere hiermee gelijkgestelde
situaties. Bij huwelijk/samenwonen tellen wij het
vermogen van de partner op bij het eerder vastgestelde vermogen. Bij echtscheiding onderzoeken
wij de wijze van verdelen van het vermogen en
passen het vastgestelde vermogen hierop aan.
Voor pensioenen op grond van de Wbp, Wbpzo
of Wiv gelden andere regels.
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Uw oplossing:
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Horizontaal 1 keukengerei 6 veebedrijf 12 klinkklaar 14 sierplant 15
plus 17 Frans lidwoord 18 kookgerei 20 vanwege 21 persoonlijk voornaamwoord 22 bezittelijk voornaamwoord 24 ontwikkeling 27 grondsoort 28 huldigen 30 tabaksgebruiker 31 levenslucht 32 individualiteit
33 wees gegroet 35 priem 37 eb of vloed 38 lofdicht 39 loofboom
41 grootvader 43 politieagent 44 heffing op de koopprijs 46 zangstem
47 draagzak 49 hevig 51 volmaakt 53 olm 55 straat 56 muzieknoot 57
afsluitmiddel 59 woonlaag 62 verdikte huid 64 beteuterd 65 beroemde
vampier 67 open kist 68 klein kind 69 lidwoord 70 onaangenaam koel
71 zangnoot 73 bazige vrouw 74 wedren 76 erg 78 voornaamste
genodigde 79 druiventak.
Verticaal 1 uitputting 2 slee 3 moment 4 Europese hoofdstad 5 meisjesnaam 7 voegwoord 8 doffe slag 9 vaatwerk 10 voormalig 11 groeve 13
namaakei 16 knorrig mens 18 voor 19 Noach 21 kennis 23 neon 25 roem
26 Noorse munt 27 rund 29 schadelijk 31 groente 34 grote afstand 36
gaste 38 grootmoeder 39 Balt 40 Grieks eiland 42 wiersoort 45 ruimtevaartuig 48 boom 50 witsel van muren 52 rond chocolaatje 54 met ingang
van 55 zeer 56 weekdier 58 frisdrank 60 deel van een boom 61 goedgeefs
63 laagwater 65 tien (in samenst.) 66 slotwoord 69 groet 72 inwoner van
Ierland 74 noot 75 boomsoort 76 kant 77 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 augustus 2014
sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
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 maart-puzzel 2014:
De juiste oplossing was: Koningsdag. De winnaars van de maartpuzzel 2014 zijn: mw. H. WesthofVan Lelyveld, Uhmlanga Rocks,
Zuid-Afrika (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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