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Mag ik u even
aanspreken?
Velen van ons hebben moeite met afscheid nemen. Dat is ook niet zo
verwonderlijk als afscheid nemen van dierbaren gekoppeld wordt aan
hen nooit meer terugzien. Maar laat ik voor mezelf spreken. Als driejarige kleuter werd ik begin 1943 door mijn moeder aan een man uit
het verzet meegegeven. Hij heeft mij in een pleeggezin ondergebracht,
waar mijn moeder mij in mei 1945 ophaalde. Ik heb al dat afscheid, van
mijn moeder en van mijn pleeggezin, toen niet begrepen, maar tot
op heden heb ik grote moeite als een dierbare weggaat of als ik zelf
afscheid moet nemen.
Per 1 januari 2015 zal ik stoppen met mijn werkzaamheden als
voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad. Voor mij betekent dit
vrijwillige besluit dat ik afscheid moet nemen van werk dat mij zeer
dierbaar is. Tweeëntwintig jaar heb ik allerlei verschillende functies
binnen de Pensioen- en Uitkeringsraad bekleed. Vele ontmoetingen
met medewerkers en met cliënten in binnen- en buitenland.
Roerende, indringende momenten.
Daarom is het niet eenvoudig om mijn taak als voorzitter van de
Pensioen- en Uitkeringsraad neer te leggen. In een volgende editie
zal mijn opvolgster mevrouw Dineke Mulock Houwer aan u worden
voorgesteld. De komende maanden zal ik haar voorbereiden op haar
voorzitterschap. Zij heeft veel bestuurlijke ervaring en de juiste affiniteit
met oorlogsgetroffenen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het voorzitterschap van de Pensioen- en Uitkeringsraad bij haar in goede handen
zal zijn.
Dit is de laatste keer dat ik u aanspreek. Het ga u goed.

Hans Dresden
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Toespraak Gerdi Verbeet
bij de herdenking van
15 augustus in Den Haag
Samen stilstaan
Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een
korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude
Tweede Kamer. Een kleine groep mensen verzamelt
zich bij de Indische Plaquette die zich daar sinds
1985 bevindt. Samen staan ze stil bij het einde van
de Tweede Wereldoorlog in Azië.
In de elf jaar dat ik Kamerlid ben geweest was ik er
altijd - en in de zes jaar van mijn voorzitterschap heb
ik er elk jaar gesproken. Het is een intieme bijeenkomst; het is geen groot gezelschap dat elkaar daar
ieder jaar treft. Maar die kleine groep vertegenwoordigt de hele Indische gemeenschap, in al haar
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verscheidenheid. In het begin verwonderde die
verscheidenheid mij wel. Zoveel groepen, zoveel
stichtingen, verenigingen en platforms. Voor dwangarbeiders in Thailand en Birma, voor de vrouwen
en kinderen in de kampen, voor de jongens in de
jongenskampen en de buitenkampkinderen, voor
de krijgsgevangenen en de oud-militairen van het
KNIL - de lijst van organisaties is zo groot!
Ervaringen delen
Ik leerde als woordvoerder oorlogsgetroffenen de
vertegenwoordigers kennen van deze organisaties.
Maar ook individuele slachtoffers. Ik hoorde steeds
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Detail van het Indisch Monument in Den Haag.

meer verhalen. En hoe meer ik erover las en hoe
meer verhalen ik hoorde - des te beter begon ik
het te begrijpen. Natuurlijk zijn er overeenkomsten
tussen al die groepen. Hun verleden ligt in Indië.
Ze brachten er hun jeugd door, waren er gelukkig.
Totdat de oorlog begon. Maar er zijn ook verschillen.
En er zijn nu eenmaal ervaringen in het leven die je
maar met één groep deelt. Ervaringen die bepalend
zijn voor je hele leven. Die deel uitmaken van je
diepste wezen. Die bepalend zijn voor je identiteit.
Daarom wil je soms ook samen zijn met mensen die
juist dat met je delen.
Verhalen over de oorlog in Indië
Toen ik voorzitter werd van de Kamer en elk jaar een
toespraak mocht houden, wilde ik er nog meer van
weten. Elk jaar vroeg ik één iemand om te gast te
zijn bij de bijeenkomst. Van wat hij of zij had meegemaakt, leerde ik steeds meer over die tijd. Eerst
vroeg ik mijn leraar geschiedenis. Zijn verhalen over
het leven in het kamp hadden mij op school een eerste inzicht gegeven in de wreedheid van de oorlog

in die verre wereld. Dat werd later aangevuld met
wat mijn leraar Nederlands me meegaf over het
leven in Indië: Du Perron, Hella Haasse, Multatuli.
Met een paar klasgenoten waren we eens uitgenodigd in het huis van zijn moeder. Heel Indië samengebald in één klein huisje.
Daarna vroeg ik mevrouw De Niet - haar man was
voorzitter geweest van de Eerste Kamer. Zij vertelde me hoe ze in 1939 als jonge vrouw in Indië was
aangekomen. Haar man was zendeling en ze waren
vol verwachting over het nieuwe leven dat ze, ver van
Nederland, zouden gaan leiden. Een jaar later is het
oorlog in Nederland, twee jaar later ook in Indië.
Op Hemelvaartsdag 1942 wordt haar man van huis
gehaald. Later dat jaar wordt zij zelf geïnterneerd
in Tjideng. Haar beschrijving van hoe machteloos
zij zich bij dat alles voelde, zal ik nooit vergeten. Ik
vroeg mijn oud-klasgenoot Frank. Zijn moeder had
zijn oudere halfbroertjes aan het begin van de oorlog
naar een kindertehuis gebracht. Het zou meer dan
twintig jaar duren voordat zij haar weer zagen. Zijn
vader haalde zijn broertjes op, na de oorlog.
5

Maar in het nieuwe gezin van zijn vader bleken de
jongens niet echt welkom. Op school sprak Frank er
nooit over. Ik vroeg Jan van Wagtendonk, die vertelde over zijn vader en grootvader. Beiden werden
begin 1943 opgepakt, beschuldigd van spionage
en geëxecuteerd. Zijn broertje stierf voor zijn ogen
in het kamp. Dat beeld heeft hem nooit meer losgelaten. Ieder jaar ontving ik zo één gast. Al die
mensen ben ik dankbaar voor wat ze mij hebben
willen vertellen. Zo herdachten we de oorlog steeds
op een andere manier. En alle mensen die daar elk
jaar komen, herdenken de oorlog ook weer op hun
eigen manier. Zo is hoe je herdenkt ook deel van je
identiteit. Natuurlijk ligt een deel van je identiteit
al vast als je volwassen wordt. Dat deel is bepaald
door waar je geboren bent, hoe het gezin waarin je
opgroeit eruitziet, naar welke school je gaat. Maar
daarna komen de dingen erbij die je zelf uitkiest:
je partner, je werk. En de dingen die je overkomen.
Zoals de oorlog. Zo word je een persoonlijkheid.
Zo vorm je je identiteit. Maar je identiteit wordt ook
gevormd door hoe anderen op je reageren. Of je
mag zijn wie je bent - of eigenlijk niet. Of je erkenning en begrip krijgt voor wie je bent - of onverschilligheid of zelfs afkeuring. Dat is bepalend voor je
gevoel van eigenwaarde.
Sporen van de oorlog
Mijn wortels liggen niet in Indië. Mijn vader kwam
uit Amsterdam, mijn moeder uit Steenbergen in
Brabant. Toch merkte ik als kind al, dat er wel iets
was met dat land aan de andere kant van de wereld.
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In ons huis hing een tekening van Sluijter van een
Indisch jongetje op een hutkoffer. Ik dacht altijd
dat het een portret was van mijn vader als kind.
Dat moest toch wel, want waarom aten we anders
zo vaak Indisch? Het heeft lang geduurd voordat ik
het begreep. Waarom hij daar geweest was. Wat hij
misschien had meegemaakt. En waarom hij daarover
nooit wilde praten. Daarom denk ik bij elke Indische
herdenking ook altijd aan mijn vader. Zo herdenk
ook ik op mijn eigen manier. Voor mijn vader was de
Tweede Wereldoorlog helemaal niet opgehouden
in 1945. En dat geldt voor veel mensen.
Een oorlog eindigt niet als de generaals hun handtekening zetten onder een document. Als je je geliefde mist en niet weet of hij leeft, is de oorlog echt
nog niet voorbij. Als je vader is weggevoerd en je
hebt geen idee waarheen. Als je van je moeder bent
gescheiden en je hebt geen idee waar ze naartoe
is gegaan. Maar zelfs wie na de oorlog is geboren
draagt er de sporen van. Deel van de erfenis van je
ouders. U heeft ze de afgelopen jaren gehoord, de
verhalen van Adriaan van Dis, van Theodor Holman,
van Marion Bloem. ‘De oorlog van mijn familie heeft
ook mij gevormd’, zei Adriaan van Dis - ook al is hij
na de oorlog geboren.
Met het sluiten van de vrede is de oorlog niet voorbij. Dat geldt zeker voor veel mensen die de oorlog in Indië meemaakten. Want wanneer eindigde
die oorlog? Wie in een kamp zat, hoorde vaak niet
meteen dat het vrede was. En zelfs toen het vrede
was, mochten ze niet naar huis. Nu moesten ze in
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het kamp blijven, omdat het daar veiliger was dan
buiten. Er volgde een ander soort oorlog. En daarna
moesten ze weg uit het land waar ze waren geboren.
Het land dat toch ook hun land was. In Nederland
wachtte hen een kille ontvangst. Er was weinig
respect en begrip voor deze Nederlanders met
hun eigen Indische identiteit, met hun gruwelijke
oorlogservaringen en hun diepe heimwee naar het
verloren land. En zo begon het grote zwijgen dat pas
door de tweede en derde generatie is doorbroken.
Beladen als ze zijn met de erfenis van die voorbije
oorlog. Het heeft lang geduurd voordat Nederland
heeft begrepen wat dit alles voor de Indische Nederlanders betekende. In Nederland waren ze bezig
met hun eigen verwerking, met de wederopbouw,
ze keken vooruit. En ze hadden toch het monument
op de Dam, met daarin een urn met de aarde van
tweeëntwintig Indische erebegraafplaatsen? Maar
wie de oorlog in Indië had meegemaakt, wilde die
graag herdenken op zijn eigen manier. En zo kwam
er in 1960 het Indië-monument in Enschede. In 1971
het Vrouwenmonument in Apeldoorn. In 1985 de
plaquette in de hal van de Kamer. En in 1988 dit monument. Een eigen plaats om te herdenken. Ieder op zijn
eigen manier.
Samen herdenken
De laatste jaren is er veel veranderd. De oorlog ligt
ver achter ons en het aantal mensen dat er uit eigen
ervaring over kan vertellen neemt snel af. Maar de
belangstelling voor de herdenking wordt niet minder. Elk jaar komen er méér mensen naar de her-

denkingen. Niet alleen hier, maar ook elders in het
land. Jongeren doen mee. Op een andere manier
dan hun ouders, maar wel actief. Ze willen weten
wat er is gebeurd, ze willen verhalen horen, voelen
zich betrokken, willen weten wie ze zijn. Zo herdenkt
iedereen op zijn eigen manier en op de plaats die hij
kiest. Maar we herdenken ook samen. De Indische
Nederlanders die na de oorlog naar Nederland zijn
gekomen, delen de verhalen van oorlog en geweld
- en van hoe ze daarna hier hun weg hebben gevonden. Maar samen met de Nederlanders die hier
al woonden delen ze de verhalen van een land in
wederopbouw, van toenemende welvaart en vrijheid.
En met elkaar delen we dit land. Niet alleen de
grond, maar ook de waarden. Vrijheid, recht, democratie: de fundamenten van ons bestaan. Daarom
was de herdenking op 14 augustus in de Kamer voor
mij steeds een van de belangrijkste momenten van
het jaar. Omdat ik mij met de mensen die er elk
jaar waren zo sterk verbonden voel.
Net als met u, zoals u hier ieder jaar bent. Allen die
hier bij elkaar zijn behoren tot de mensen die zich
ten diepste bewust zijn van de waarde van het leven
in vrijheid, in een democratie en rechtstaat. Allen die
hier bij elkaar zijn behoren tot de mensen die weten,
dat dat allemaal niet vanzelf spreekt. Dat realiseren
we ons ieder jaar op deze plaats. Dat realiseren we
ons ieder voor zich. Maar ook met elkaar.
Voor alle Indië-Herdenkingstoespraken zie:
www.indieherdenking.nl
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Toos Blokland, Burgh-Haamstede, 2014.

Mijn diepste wezen raken ze niet
Toos Blokland schreef
een dagboek in de
kampen Darmo-wijk
en Halmaheira

Toos Blokland schreef in het jappenkamp op stukjes papier een
dagboek, dat de Japanse inspecties heeft overleefd. Zij verstopte het
voor de bezetter in haar matras. Glashelder beschrijft zij hierin haar
bevindingen in de kampen Darmo-wijk in Soerabaja en Halmaheira in
Semarang. Aan de hand van dit dagboek vertelt ze haar verhaal, dat
begint als ze negentien is.
Stilte voor de storm
‘Mijn vader was directeur van de Burger Ambachtsschool in Soerabaja.
Op 2 mei 1923 ben ik daar geboren in een protestants gezin. Als kind
wilde ik later schrijfster worden. Toen de Japanners in maart 1942 de
stad bezetten was ik achttien jaar en werkte als directiesecretaresse bij
Javastaal Stokvis. We luisterden met mijn vader naar wat er toen door
de Gouverneur-Generaal op de radio werd gezegd. Er hing een rare
dreigende stilte op straat, een stilte voor de storm.’
Gevangen
‘Mijn vader werd gevangen gezet en wij mochten hem bezoeken op
29 april 1942, de verjaardag van de Japanse Keizer. Hij was heel blij
om te horen dat ik mij had verloofd met Hennie Oosterloo, die ik kende
van mijn lagere school. Wij moesten verhuizen, omdat er een Japanse officierspost in ons huis kwam. Toen mijn broer Johan zestien werd
moest hij tegelijk met mijn verloofde naar een mannenkamp.
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Gezin Blokland, vlnr: Toos, Arie, moeder, Johan, vader, Jannie, in de stoel Corrie en Wim is er nog niet, juni 1932.

Later in 1942 moest mijn moeder zich met ons
melden in de Darmo-wijk van Soerabaja, waar wij
een kamer kregen toegewezen aan de Reinierszboulevard. Ik nam zoveel mogelijk papier en potloden naar dit kamp mee, zodat ik een dagboek bij
kon houden. Ik verstopte dat altijd in mijn matras en
gelukkig is het nooit gevonden, want anders werden
mijn moeder en ik afgeranseld omdat het verboden
was om berichten naar buiten te smokkelen. Ook
fotoboeken, potloden, pennen, papier, alles werd
verbrand en vernietigd.’
Obsessie
‘Op 28 februari 1944 kreeg mijn moeder de opdracht
zich klaar te maken voor vertrek met haar kinderen.
We werden in open trucks geladen en naar het
station gereden waar we opeengepropt werden in
loeihete geblindeerde veewagons. Baby’s en kinderen plasten over je heen en huilden onophoudelijk.
We werden naar het vrouwenkamp Halmaheira in
Semarang gebracht. Dit kamp bestond uit ongeveer
honderd kamponghuisjes aan weerszijden van de
Halmaheira-weg en was omgeven door een twee

meter hoge afrastering van bamboe. Het was er
stukken slechter dan in Soerabaja. ’s Nachts overstroomde het toilet en dan liep je met je blote voeten door de stront en het wemelde er van de bijtende
insecten. Overal zaten vliegen; op onze wonden en
op alles wat verrot was. We zweetten en stonken,
maar ze lieten het water alleen ‘s morgens maar drie
uur lopen. Het was dus altijd een gevecht om water
en je kon je nooit wassen. De Jap zei dat we een
lepeltje meer rijst kregen als we honderd vliegen
per dag vingen. En als je honger hebt, dan doe je dat.
Als ik nu een vlieg zie, dan ga ik er automatisch achteraan, een kamp-obsessie die ik maar niet kwijtraak.
We hebben veel honger geleden. Je kreeg alleen
een afgestreken pollepel blauwe sagopap ’s ochtends
en ’s middags een afgestreken pollepel witte rijst.
Iedere kat, rat, kikker, slak, slang of ander levend
wezen werd gevangen en verdween in de soep,
zodat we nog wat eiwitten binnenkregen.’
Bij de laatste tien
‘Op een dag kwamen er een aantal auto’s met
Japanse officieren het kampterrein op rijden.
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Vader als landstormer.

Ze gingen aan een lange tafel zitten en de jonge
vrouwen moesten er langs lopen. Er werd gezegd
dat ze serveersters zochten voor een restaurant. Er
werden eerst honderd meisjes uitgezocht. Omdat ik
al wat ouder was, herkende ik de wellustige mannenblik. “Ze ronselen ons voor bordeelwerk!”, zei ik
na afloop tegen mijn moeder, maar zij wilde dat niet
geloven. Na de tweede selectieronde werd ik met
vijfentwintig meisjes uitgekozen. Uiteindelijk bleef
ik met tien meisjes over. Zodra ik hun moeders in
tranen zag uitbarsten, wist ik dat het goed mis was.
Ik rende zo hard ik kon weg en verstopte me achter een boom. Daarna vluchtte ik naar mijn bed en
stopte twee uien onder mijn oksels, kroop onder de
paardendeken en deed alsof ik ziek was. Die uientruc had ik van een Indische kruidenvrouw geleerd.
Enige weken later zag ik mijn beste vriendin, die
ook uitgekozen was, weer terug in ons kamp. Ze zei:
“Ik was zo blij dat jij er niet bij was, want het was
afschuwelijk. We werden dagelijks meerdere malen
verkracht.” In andere kampen zijn de vrouwen in
opstand gekomen en zijn de meisjes niet meegenomen. Helaas waren ze in ons kamp te goedgelovig.’
Vergevingsgezind
‘Mijn moeder heeft mij geleerd vergevingsgezind
te zijn. Zij bleef altijd respectvol. Zij had last van een
baarmoederverzakking en kon daardoor niet goed
buigen voor de Japanners. Ze stond half gebogen
naast mij en werd hiervoor hard afgeranseld met
een gummiknuppel. Ik stond gebogen in mezelf te
vloeken vol haat tegen die soldaat. Zij bleef heel
rustig en begripvol met al haar pijn: ‘Toos, het is ook
maar een kind dat terugverlangt naar zijn moeder!’
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Moeder, kleine Toos en de baboes.

Ik kon dat niet, maar ik heb de pijn, de honger en
het verdriet doorstaan, omdat ik altijd dacht dat iets
in mij onaantastbaar is. Dus mij kregen ze nooit klein,
hoe wreed ze ook waren. Op een gegeven moment
waren we allemaal zo ziek in Halmaheira dat er een
Hollandse arts naar ons toekwam. Deze dokter De
Vries had bij mijn verloofde in de Werfstraatgevangenis in Soerabaja gezeten en vertelde dat Hennie
nog leefde. Die goede dokter heeft ook mijn moeders
baarmoeder kunnen verwijderen in het ziekenhuis in
Semarang. Voor mijn kleine zieke broertje Wim was
haar afwezigheid vreselijk. Op 12 september 1944
moest mijn twaalfjarige broertje Arie ook naar het
mannenkamp. Hij stond in een open vrachtwagen en
uit zijn grote bruine ogen rolden de tranen over zijn
wangen. Het afscheid was verschrikkelijk.’
Nauwelijks bevrijd
‘Toen de oorlog was afgelopen merkten we dat in
Halmaheira nauwelijks. Na een paar dagen kwam
er een klein vliegtuig beschilderd met rood wit en
blauw over het kamp vliegen. Verder bleef alles bij
het oude. Pas op 23 augustus 1945 zei de Japanse
kampcommandant dat we vrij waren. Mijn doodzieke
zus Jannie werd naar een ziekenhuis gebracht, waar
ze langzaam aansterkte. Op 1 september 1945 heb
ik een oude blouse verkocht aan een Indonesiër en
ben ik met dat geld het kamp uitgegaan om naar de
kapper en de Chinees te gaan. Je mocht niet lang
wegblijven vanwege het gevaar van aanvallen door
nationalisten.
De Japanse soldaten kregen opdracht het kamp te
beschermen, dat op een nacht werd omsingeld door
horden woedende nationalisten die aanvielen met

Toos Blokland, 29 mei 1942.

Verloofd met Hennie Oosterloo 1942.

bamboesperen, sabels en geweervuur. Vanaf alle
vier de wachttorens schoten de Japanners met
mitrailleurs op de aanstormende strijders. Na een
hevige strijd trokken de aanvallers zich terug. Wij
zijn die nacht doodsbang geweest. Die nationalisten
waren mataglap, buitenzinnig van woede! De gewonde Japanners verpleegden wij op de groentetafels. De volgende ochtend zag ik door het hek een
enorme berg lijken van nationalisten liggen. Met een
doffe dreun werden ze op vrachtwagens gegooid.
Dat geluid vergeet je nooit meer. Ik vroeg aan een
Japanse bewaker: “Wat gaan jullie eigenlijk met
die lijken doen?” Hij antwoordde: “Die gooien we
in de rivier.” De rivier kleurde rood van die verschrikkelijke nacht.’

volgende dag naar Halmaheira kwam om ons te vinden, trof hij daar niemand van ons gezin meer aan.
We liepen elkaar op die dag allemaal net mis. Kort
na de aankomst van de eerste Britse troepen op
20 oktober 1945 namen zij de bewaking van het
kamp over. Mijn vader vond het veel te gevaarlijk
worden en wilde naar Holland, maar ik wilde bij
Hennie in Indië blijven. Mijn vader vond dat alleen
goed als we trouwden. Toevallig was er net een
dominee gearriveerd. Ik trouwde in een oude jurk
met een trouwboeket van distels. Met het hele
kamp zaten we op de grond in het zand tijdens de
ceremonie. Onze gasten ruilden spullen voor drank
als trouwcadeau. We zongen vele kampliederen en
vielen dronken in slaap als bruid en bruidegom.’

Een trouwboeket van distels
‘Tijdens de Bersiap werd Halmaheira een opvangkamp voor mannen en vrouwen. Je kon een gratis
vergunning krijgen om per vliegtuig of per trein en
beschermd door Japanse militairen je familie in een
ander kamp te bezoeken. Opeens stond mijn broer
Johan voor me en vielen wij elkaar om de nek. Mijn
moeder was een dag eerder naar Soerabaja gegaan
met mijn zusjes en mijn broertjes Arie en Wim om
mijn vader te vinden. Johan vroeg me of ik mee
ging naar mijn verloofde in Bandoeng en we kregen
permissie voor drie dagen. Toen mijn vader de

Een ingeving
‘De volgende dag ging mijn vader met mijn broers
op zoek naar mijn moeder en zussen. Hij vond hen
in het Wilhelminaklooster, terwijl juist het hele kamp
gereed werd gemaakt voor vertrek. Engelse soldaten
zouden het konvooi beschermen op de gevaarlijke
tocht naar de haven. Zij riepen bij het inladen van
de vrachtwagens: “Vrouwen en kinderen eerst!”
Opeens had mijn vader een ingeving en zei tegen
mijn moeder: “Geef me gauw een sjaaltje en een
blouse.” Als vrouw verkleed lukte het hem om naast
mijn moeder in de eerste vrachtwagen te geraken.
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Terwijl mijn familie aan boord ging werd de achterste vrachtwagen met de mannen in brand gestoken
met molotovcocktails en zij werden levend verbrand.
Het scheelde dus maar een haartje voor mijn vader
en via Singapore zijn zij veilig aangekomen in
Holland. Ik bleef met Hennie in Indië achter.’
Alleen maar zand
‘Alleen mijn broer Wim en mijn zus Jannie zijn nog
over. Met mijn zus Corrie is het na de kamptijd nooit
meer goed gekomen en zij heeft altijd opgesloten
gezeten in klinieken. In Japanse gevangenschap
moest zij als veertienjarig meisje kantoren schoonmaken en is waarschijnlijk misbruikt. Ook ik ben later
in mijn leven in Zuid-Afrika helemaal ingestort en
opgenomen in een kliniek waar ik achttien elektroshockbehandelingen tegen mijn oorlogstrauma’s
kreeg. Ook daar dacht ik: ‘Ze kunnen me alles afpak-

ken, maar mijn diepste wezen raken ze niet.’ Uiteindelijk ben ik er goed uitgekomen dankzij een aardige psychiater, die me leerde beter voor mezelf te
zorgen en me af te schermen. Op aanraden van mijn
dochter heb ik mijn oorlogsdagboek uitgegeven.
De Indië-Herdenking op 15 augustus zou ik zo graag
eens mee willen maken, maar ik ben eenennegentig
jaar en die reis is te ver voor mij. Ik volg het wel altijd
op de televisie. Vroeger huilde ik veel, maar nu lach
ik de dingen weg. Ook al heb ik veel lichamelijke
klachten, toch ben ik ontzettend dankbaar voor het
feit dat ik alles heb overleefd, voor mijn kinderen,
voor mijn huisje, mijn hondje en mijn vogeltjes.
Nu kan ik uren genieten van de vogels in mijn tuin.
In het kamp heb ik drie jaar lang geen boom of
bloem gezien, want er was alleen maar zand.’
Interview en foto’s: Ellen Lock

ten toon
Van Huis en Haard Airborne Memories
Herinneringen aan de evacuatie van
Arnhem en omgeving 1944/1945
25 april 2014 t/m 8 maart 2015
In september 1944, na de Slag om Arnhem,
beveelt het Duitse opperbevel de complete evacuatie van de bevolking van Arnhem en omstreken.
De tentoonstelling ‘Van Huis en Haard - Airborne
Memories’ vertelt het ingrijpende verhaal van deze
vluchtelingen en hun belevenissen tijdens de evacuatie, de bevrijding elders in mei 1945 en hun
terugkeer huiswaarts in de periode erna.
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Evacuatie
Tijdens de Slag om Arnhem (17-25 september 1944)
vaardigen de Duitsers het bevel uit dat alle inwoners
de stad moeten verlaten. Van de ene op de andere
dag trekken ruim 90.000 mensen de stad uit. Een
enkeling blijft achter. Niet veel later worden ook de
omliggende plaatsen geëvacueerd. In totaal verlaten
meer dan 150.000 burgers uit Arnhem en omgeving
huis en haard. Grote groepen vluchtelingen gaan op
weg, bepakt en bezakt, meestal lopend met de fiets
aan de hand. De meesten vinden tijdelijk onderdak
bij boeren in de omgeving, anderen trekken verder,
zelfs tot in Friesland aan toe. Al snel wordt duidelijk
dat de evacuatie langer zal duren dan een paar dagen. Pas na zeven maanden keren de eerste bewoners terug naar huis. Arnhem blijkt totaal verwoest
en geplunderd. Voor deze mensen was de bevrijding
in 1945 niet alleen een feest maar ook de start van
een moeizame periode van wederopbouw.
Persoonlijke verhalen
De tentoonstelling vertelt het persoonlijke en ingrijpende verhaal van de duizenden evacués. Wat
maken ze mee op hun tocht? Hoe houden zij zich
staande tijdens het maandenlange verblijf ver van
huis? Wat treffen ze aan bij terugkeer? En hoe
pakken ze het leven weer op? Bij de tentoonstelling
verschijnt een gelijknamig boek, geschreven door
Laurens van Aggelen. Het boek is te koop in de museumwinkel voor € 9,95. Het hele jaar door vertellen
ooggetuigen van de Slag om Arnhem hun verhalen.
Kijk hiervoor op de website van het museum.
Airborne Museum ‘Hartenstein’
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek,
tel: 026-3337710, e-mail: info@airbornemuseum.nl,
www.airbornemuseum.nl
Openingstijden van 1-11-2014 tot 1-04-2015: ma
t/m za: 11.00- 17.00 uur, zon- en feestdagen 12.0017.00 uur. 1-04-2015 tot 1-11-2015: ma t/m za 10.0017.00 uur, zon- en feestdagen 12.00 tot 17.00 uur.
13

SELAMAT
SJABBAT
Foto: Pauline Prior

TENTOONSTELLING OVER
DE VERBORGEN GESCHIEDENIS
VAN JODEN IN NEDERLANDS-INDIË

door middel van unieke historische objecten,
foto’s en persoonlijke interviewfragmenten.
Het hedendaagse Indonesische Joodse leven is
gefotografeerd door Pauline Prior.

13 .10 .14 t|m 08 . 03 .15

Selamat Sjabbat
De verborgen geschiedenis van Joden
in Nederlands-Indië
13 oktober 2014 t/m 8 maart 2015
Vanaf 13 oktober 2014 is in het Joods Historisch
Museum een tentoonstelling te zien waarin het
onderbelichte verhaal verteld wordt van de Joden
in Nederlands-Indië. De expositie geeft een beeld
van het leven van Joden in Nederlands-Indië voor,
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog onder meer
14 Aanspraak - september 2014

De tentoonstelling beslaat de periode vanaf het
einde van de negentiende eeuw tot na de soevereiniteitsoverdracht. Onderwerpen als het familie- en
religieuze leven, beroepen, kunst, de internering,
bevrijding en Bersiap-periode maar ook Joodse
dienstplichtigen uit Nederland tijdens de zogeheten
politionele acties, komen aan de orde. De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog in de Pacific
is de afgelopen decennia toegenomen. Toch is dit
deel van het Nederlandse verleden nog relatief
onbekend. Na de oorlog werden de Indische oorlogsherinneringen overschaduwd door de Sjoa.
Veel betrokkenen hebben materiaal voor deze
tentoonstelling aangedragen. Hun herinneringen
lopen als een rode draad door het verhaal.
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam,
tel: 020-5310310, e-mail: info@jhm.nl, www.jhm.nl
Openingstijden: elke dag: 11.00-17.00 uur.

Foto: Menno Huizinga/ Nederlands Fotomuseum

Kinderen worden per schip naar Friesland gebracht, Den Haag (1944-1945).

Naar de boeren!
Kinderevacuaties in de Hongerwinter
30 september 2014 t/m 12 april 2015
Het Verzetsmuseum Amsterdam toont vanaf
30 september 2014 een aangrijpende expositie over de ongeveer 40.000 kinderen die in de
Hongerwinter vanuit het stedelijke westen van het
land zijn geëvacueerd om te voorkomen dat ze
van de honger zouden sterven. De reddingsacties
vonden plaats onder zeer moeilijke omstandigheden. Zeventig jaar na de Hongerwinter haalt het
Verzetsmuseum dit indrukwekkende verhaal op
uit de vergetelheid. In de tentoonstelling vertellen
zeven personen die als kind ‘naar de boeren’ zijn
gegaan over hun ervaringen.
Hongerwinter
In het najaar van 1944 was het zuiden van Nederland
grotendeels bevrijd. De Duitsers waren aan het verliezen, maar niemand wist hoe lang de oorlog nog
zou duren. In de steden in het westen van Nederland
heerste een groot voedseltekort door het Duitse verbod op voedseltransporten als reactie op de Spoorwegstaking. De voedselrantsoenen werden steeds
kleiner. Winkels gingen suikerbieten en tulpenbollen
verkopen ter vervanging van aardappels. Duizenden
verzwakte kinderen dreigden te sterven.

Evacuaties
Reddingsoperaties werden opgezet. Ongeveer
40.000 ondervoede stadskinderen werden in de eerste maanden van 1945 vooral naar Overijssel, Friesland, Groningen en Drenthe geëvacueerd. Daar was
nog wel genoeg te eten. De magere, ondervoede
stadskinderen werden na een lange reis opgenomen
in pleeggezinnen. Geportretteerde Neel Struijk van
Bergen: ‘De eerste dagen dat ik er was, kwamen
alle buren kijken hoe mager ik was. Ik moet er wel
heel erg uitgezien hebben.’ Jack de Zwart vertelt:
‘Mem heeft me trouw verzorgd, ieder half uur lauwe
karnemelk, als ik eraan denk... ja, ze heeft mijn leven
gered.’ De kinderen moesten vaak erg wennen aan
de vreemde gewoontes, het onverstaanbare dialect
en soms een ander geloof. De meesten pasten zich
vliegensvlug aan, zoals de latere cabaretier Paul
van Vliet: ‘Ze hebben me heel snel in boerenkleren
gezet, met boerenklompen en een boerentrui. En ik
heb binnen de kortste keren Fries geleerd. Ik noemde
mezelf Pauke Vlietstra, omdat ik er zo graag bij wilde
horen. Had ik zelf verzonnen.’
Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam,
tel: 020-6202535, e-mail: info@verzetsmuseum.org,
www.verzetsmuseum.org
Openingstijden: di-vr 10.00-17.00 uur, za-zo-ma/
feestdagen 11.00-17.00 uur.

ten toon

&

te doen
15

Jacquelien de Savornin Lohman,
Amsterdam 2014.

Een stille verwerking
Jacquelien de Savornin
Lohman overleefde
als tiener de kampen
Kramat en Tjideng

“Na de oorlog spraken wij weinig over het jappenkamp, alsof het
nooit had bestaan. Toen wij in Nederland aankwamen was er nog geen
hulp voor mensen met oorlogstrauma’s. ‘Jullie hebben het toch lekker
warm gehad in Indië’, kregen we altijd als reactie. De slechte opvang
en het totale onbegrip in Nederland voor ons vond ik persoonlijk nog
erger dan het kamp. Wij konden ons verhaal niet kwijt, want hier hadden ze tulpenbollen gegeten.” Cabaretière Jacquelien de Savornin
Lohman vertelt over haar ervaringen; “Want zo weinig mensen weten
iets van Indië!”
Vergeven kan ik nog niet
‘”Dat is geen naam, maar een straat.”, kreeg ik vroeger vaak te horen
als ik mijn naam zei. Mijn overgrootvader Alexander Frederik de Savornin
Lohman was de oprichter van de Christelijk-Historische Unie in 1908,
een voorloper van het CDA. Niet mijn partij, ik bevond mij onder de
medeoprichters van D66 en werd jaren later, toen ik geen gezinsver-
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antwoordelijkheid meer had, Eerste Kamerlid. Na
mijn pensioen als hoogleraar jeugdhulpverlening en
pedagogiek heb ik zo’n beetje alles gedaan. Nu treed
ik op als cabaretière. Ik kan niet goed stilzitten. Zo
deed ik een meditatiecursus erbij die werd afgerond
met de opdracht: Omarm je medecursist en zeg:
‘Ik accepteer jou zoals je bent’. Tegenover mij zat
toevallig een Japanse jongeman. Opeens zag ik
die spleetogen recht voor me en ik kon het niet. De
docent vond het spijtig, maar was begripvol. Ik denk
altijd dat ik er niets aan overgehouden heb, maar
vergeven kan ik nog niet zo goed.
Bij een cursus gezinsopstellingen zei een psychiater
dat we na afloop moesten buigen voor de daders.
Toen protesteerde ook alles in mij: “Ik zal voor niemand meer buigen!”’

mijn moeder filmde ik alles, maar zij had er absoluut
geen belangstelling voor. Hoewel ze wel altijd een
bosje lathyrus bij mijn vaders portret zette op zijn
sterfdag. Nadat mijn oudste broer Wite overleed in
1977 heeft mijn moeder ook nooit meer over hem
gesproken. Ze heeft een stille verwerking. Dat zie
je meer in gezinnen, heel veel dingen blijven onbespreekbaar. Soms wordt er nog wel eens iets op een
sterfbed besproken, maar veel geheimen gaan mee
in het graf.’

Jacquelien als baby met haar broers en ouders.

Met verlof in Nederland 1937.

Een stille verwerking
‘Mijn vader werkte bij het departement van Economische Zaken in Batavia. Hij behoorde tot de ethische
richting van Van Mook die streefde naar zelfstandigheid van Nederlands-Indië. In 1941 werd hij opgeroepen voor dienst en daarna krijgsgevangene en
hebben wij hem nooit meer teruggezien. Mijn moeder bleef achter met vier kinderen. Zij was iemand
van aanpakken en doorgaan. Zij wilde zich - net als
ik - geen slachtoffer voelen en sprak nooit over het
kamp. Mijn toenmalige man en ik zijn in 1982 naar
Indonesië gegaan. Wij bezochten allerlei plekken uit
mijn jeugd. In Buitenzorg, nu Bogor geheten, ben ik
geboren op 21 augustus 1933. Ik had twee oudere
broers; Wite van zes en Allard van vijf jaar. In 1941
werd mijn jongere zusje Margriet geboren. Het huis
stond er nog en ook de prachtige waringinboom
met de wortels waar ik vroeger op zat. Speciaal voor

Hoe weten ze dat nou?
‘Ten tijde van de Japanse aanval op Pearl Harbor
was ik acht jaar en woonde in Batavia. We moesten
vaak schuilen voor de Japanse luchtaanvallen in de
kelder met een wadjan op ons hoofd. Ik vond dat
heel spannend. Onze buren bleken NSB’ers te zijn
en hun dochtertje stond in de tuin naar die Japanse
piloten te zwaaien. Ik dacht toen nog: “Hoe kunnen
ze dat nou weten, dat zij goed en wij fout zijn?”
Wij woonden dicht bij de haven en iedereen verwachtte een Japanse aanval vanuit zee. Begin maart
1942, vlak voor de Japanse bezetting, wilde mijn
moeder vluchten, maar waar naartoe? Wij konden
gelukkig terecht in het huis van haar vriendin mevrouw Van Till in Bandoeng. Om dronkenschap bij
de vijand te voorkomen, spoelden we al haar drankflessen door de slokan, de open sloot. Behalve de
fles levertraan, die lieten we staan. De aanval kwam

Een zusje erbij.
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Jacquelien met baboe Amah.

echter vanaf het land, dus onze vlucht was tevergeefs.
Een Koreaan zette de fles levertraan aan zijn mond en
spoog alles meteen weer uit. Ze waren onbeschoft en
poepten alles onder in huis. Ze namen mijn zestienjarige broer Wite gevangen, omdat ze dachten dat
hij de heer des huizes was. Hij is vreselijk geslagen
en kwam pas dagen later weer bij ons terug.’
Dit duurt maar even
‘Mijn moeder was na de oorlog vaak zwak en misselijk van migraine, maar in de oorlog was ze fantastisch sterk en vindingrijk. Ze had onze Ford onklaar
gemaakt voor de vijand door de accu eruit te slopen.
Nu zette ze die er weer in en reed, met de jongens
mijn zusje en de hond naar Batavia. Samen met onze
baboe Amah ben ik met de trein naar Batavia gegaan,
want we pasten met de koffers niet allemaal in de
auto. Daar moesten we ons al snel melden in het
kamp Kramat. Je kon in die tijd nog wel in en uit het
kamp lopen. Mijn moeder nam al onze fotoalbums
in een hutkoffer mee, waarop ik mocht slapen en die
staat nog steeds op mijn slaapkamer. Een Indische
kennis gaf mijn moeder een groot blik met rundvet
en dat vonden we toen vies. Maar juist dat blik
vet sleepte mijn moeder overal mee naar toe en
heeft ons leven gered. We dachten toen nog, dit
duurt maar even.’
18 Aanspraak - september 2014

Kamp Tjideng
‘In Tjideng werkte ik in de keuken. Met een kleine
toeter moest ik omroepen welke huizenblokken aan
de beurt waren om soep te halen. Die hele riedel
weet ik nog: “De voedselnummers 1 t/m 15 soep
halen, water meenemen; geen water, geen soep!,
15 t/m 45, 45 t/m 73, etc.” Naar belangrijke mensen
moest ik extra eten brengen, zoals naar de artsen
en naar de gouverneursvrouw mevrouw Tjarda van
Starkenborgh Stachouwer. Hoewel haar eten verrukkelijk rook, heb ik er nooit van gesnoept. Zij liet mij
wel ‘heel groots’ altijd haar pannetje uitlikken. We
kregen zo weinig te eten dat ik het moeilijk vond
mijn moeder iets meer voedsel te zien nemen, dan
ze ons gaf.
We hadden altijd last van de wrede kampcommandant Sonei. Drie maal daags liet hij ons in de brandende zon en eenmaal ‘s nachts op appel komen
en maar buigen. Mijn moeder kreeg maar één brief
van vader met een voorgedrukte tekst dat het goed
ging. Hij had daarin de letters onderstreept voor
mijn moeder: ’Ik hou van jou.’
Jongens van tien jaar en ouder moesten in 1944 naar
het mannenkamp, dus ook mijn broers. Het afscheid
nemen was heel erg voor mijn moeder, maar zij hield
zich groot voor ons. Mijn moeder en ik moesten veel
patjollen, het land schoffelen. Het kamp werd steeds
voller, zodat we op een gegeven moment maar twee
meter per persoon hadden om te slapen. Het kamp
was voor mijn moeder, denk ik, wel veel zwaarder
dan voor ons kinderen. Zij zag de gevaren en beschermde ons. Als kind heb je geen besef van tijd
en minder benul van gevaar.’
Hoop
‘Er was een groot pessimisme in het kamp, er kwamen steeds meer mensen uit andere kampen bij,
er was steeds minder ruimte en eten per persoon.
Het blik rundvet heeft ons gered. We waren allemaal
broodmager en zaten onder de tropenzweren. Door
het kamphek vertelden Javanen ons dat de atoombom was gevallen en zo kregen we weer wat hoop.
Op mijn verjaardag, 21 augustus, voelden we ons
nog niet bevrijd. De bevrijding was ook geen echte
bevrijding, want we mochten geen Wilhelmus zingen
en geen vlag hijsen. Daaruit begrepen we wel dat
er iets gaande was. Er werden voedselpakketten

gedropt. Van het brood daaruit had ik zo’n enorme
pijn in mijn kaken, omdat ik niet meer gewend was
te kauwen.’
Van een andere planeet
‘Bij de bevrijding ging de poort van het kamp open.
Aan die poort wachtte iedereen op de mannen en
jongens die zouden terugkeren. We zagen Rode
Kruis medewerkers uit Nederland arriveren alsof ze
van een andere planeet kwamen, zo bleek en goed
gevoed. Zij konden de onverdraaglijke stank van
zweet, diarree en rottend vlees in het kamp niet
verdragen en gingen er halsoverkop vandoor. Mijn
broers keerden al vrij snel weer terug. Ze keken mij
vreemd aan, omdat ik als jongedame alleen maar een
broekje aan had. Voor het eerst geneerde ik me en
droeg voortaan een bloesje. Van mijn vader hoorden
we tot onze grote teleurstelling niets. Op een dag
kwam mijn vroegere juf Jippie op de fiets naar ons
toe met een brief. Dit kan geen goed nieuws zijn, zei
mijn voorgevoel al. In die brief stond dat vader al in
1944 was overleden aan de Pakan Baroe spoorlijn op
Sumatra. Enerzijds was ik heel verdrietig, maar anderzijds was ik al drieënhalf jaar gewend aan zijn afwezigheid. Mijn moeder verwerkte dit verdriet in stilte.’
Een paradijs
‘Vanaf half oktober
1945 bedreigden
nationalisten het
kamp en werden de
Japanse bewakers
onze beschermers.
Voordat de poort
weer dicht ging vanwege het geweld,
wist mijn moeder
nog net op tijd een
onderkomen voor
Kabouter, 1946.
ons buiten het kamp
te regelen bij een
Indische dame. Na het kamp was dit huis een paradijs; een kraan met stromend water en zachte bedden in plaats van de grond. Er werd veel geschoten
in die buurt door de nationalisten. Mijn moeder was
echt angstig, terwijl wij gewoon zaten te donderjagen. Wij mochten op de eerste boot naar Nederland, want mijn moeder was oorlogsweduwe en we

konden bij haar moeder in Santpoort terecht. Toen
dit besproken werd, vroeg ik: ”Mama, moet je daar
ook altijd de slokan vegen?”, waarop alle volwassenen lachten en ik me schaamde. Er werd flink op ons
konvooi geschoten toen wij naar de haven reden.
Mijn moeder was heel bang omdat mijn broer
Allard in een andere vrachtwagen zat.’
Niet blijven hangen
‘Tijdens onze zeereis werd er op oudejaarsavond
door de luidsprekers aan boord per ongeluk “Happy
1945!”omgeroepen, terwijl dat nu juist het ergste
jaar uit ons leven was geweest en 1946 ons hoop gaf.
We kregen in Suez paardendekens die de moeders
aan boord omnaaiden tot winterjassen. Onderweg
stierven kinderen aan mazelen en zij werden na een
ceremonie overboord gegooid. Op de kade in Nederland wachtte mijn moeders vriendin ons op; ze
deed mij spontaan haar wollen sjaal om en moeders
broer bracht ons met zijn auto naar Santpoort. Later
in Holland kwam een kampgenoot van vader bij mijn
moeder op bezoek. Hij bracht haar mijn vaders bijbel
en trouwring. Jammer genoeg is mijn oudste broer
Wite, die huisarts is geworden, veel te jong gestorven. Direct na de oorlog was er nog geen hulp voor
mensen met oorlogstrauma’s en hij kon het leven
niet meer aan. Alleen op 4 mei doe ik twee minuten
mee met herdenken, verder sta ik er weinig bij stil.
Ik houd niet van blijven hangen in een slachtofferrol,
ieder mens heeft wel tegenslagen in zijn leven.
In Indonesië ben ik ook niet naar mijn vaders graf
geweest. Iedereen herdenkt op zijn eigen manier.’
Interview en foto’s: Ellen Lock
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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
Wij zijn op zoek naar Sara
Lea Philipson (Armom),
geb. 16 september 1940
te Leiden. Tijdens WO2
(1944-1945) ondergedoken als ‘Maartje de Bond’
in Bennekom. Zij werkte
als laboratoriumanaliste
en woonde bij het laatste
contact (1983) in Jeruzalem.
Toen gehuwd met Haim
(docent, geb. 1938); vier
zonen en één dochter. Sara’s vader in Sobibor
omgekomen. Moeder hertrouwd. Nieuwe achternaam van moeder: Armom(n). Sarah Philipson heette
vanaf toen Sarah Armom(n). Haar moeder (inmiddels
overleden) woonde in 1983 in Petach Tigva. Familie
de Bond wil graag contactherstel. Met vriendelijke
groet, Kees Heitink, Brinkerpad 29, 6721 WJ Bennekom, tel: 0318-430746 of +31644878006, e-mail:
keesheitink@hotmail.com
Begin 2015 verschijnt er een boek over de verzetsgroep Groep 2000 en over haar leidster, Jacoba
van Tongeren. De Groep had 90 leden. Wij zijn op
zoek naar familieleden van de volgende Groepsleden, om hen ook profiel in het boek te kunnen
geven: Ab de Boer, M.J.H. van Doesburg, A. Haak,
H.A. Haak-van Eck, J.P. van Hoften, H.R.J. Kroon,
Daan Levendig, H.F. van Meer, Henri Mouthaan,
Geertje van der Neut, Jan Peppink, A.W. Smith,
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P.J. Swiebel, Jan Tabak, R. A. J. M. Wolf, Truus
Wijsmuller-Meijer. Graag een reactie naar Paul van
Tongeren, Bilderdijklaan 102, 3723 DE Bilthoven,
tel: 030-2287678, e-mail: paulvtongeren@gmail.com
Ik ben op zoek naar nabestaanden van Elisabeth
Theodora (Liesje) Gallois en/of Dolf Walraven. Wij
waren vriendinnen vanaf de vijfde klas lagere school
in Lawang en later op de HBS in Malang. Ik heb jaren
geleden op een reünie in Den Haag een fotoalbum
te leen gekregen, waar we de foto’s waar we zelf
opstonden, eruit mochten halen. Ik wil nu dat album
aan de familie teruggeven. Ik verblijf in het Indisch
Verzorgingstehuis Rumah Kita (1e etage, kamer 11).
Mw. M.I. Schröder-van Heuven, Plein 15 augustus 1,
6708 AL Wageningen, tel: 0317-416640.
Wie heeft mijn vader, John-William Schlechter,
gekend? Hij was KNIL-militair en had in zijn burgerleven o.a. een bouwbedrijf in Djakarta tot aan
zijn vertrek in 1962 naar Nederland. Ik heb onlangs
een boek geschreven en zou graag meer over mijn
vader te weten komen, ter aanvulling. Reacties
via Rudy Schlechter, Godfried Bomansstraat 122,
7552 NV Hengelo, tel: 074-8528177, e-mail:
schlechter@live.nl
Wie plaatste de volgende oproep in ‘The Clarion’,
het tijdschrift van de Canadian Reformed Church,
volume 35, nr. 15, van 25 juli 1986: Opsporing
gezocht; Rudolf J.A. Syaranamual, roepnaam John,
geboren 9 januari 1929 in Indonesië, vandaar naar
Nederland gekomen in 1951, en gewoond hebbende
in Haarlem, Eikenstraat 14, naar Canada vertrokken
in 1957 met bestemming Hamilton, On. Gaarne
zou ik, Joseph Van Der Putten, 6234 Everett Street,
Naples, Florida 34112, tel. (239)-775-4094, als overblijvende partner, en ook namens zijn familieleden,
weten wie naar hem gezocht heeft. John woonde in
Napels, FL, van 1979 tot zijn dood in juli 2013.

Herkent iemand zichzelf of een bekende op deze
foto, dan zou ik het graag vernemen. Tussen de
oude familiefoto’s heb ik deze foto gevonden. Hij
moet zijn gemaakt in Bandoeng of Bogor (Buitenzorg) West-Java omstreeks 1950. Reacties graag
naar: mw. L.M. de Grijs, Halleyweg 76, 3318 CN
Dordrecht, tel: 078-6185973.
Wie kan mij in contact brengen met of informatie geven omtrent Jimmy Doorman, getrouwd in Jakarta, dat
tevens zijn laatst bekend adres is voor zover ik weet.
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: +1-760-843-9644.
Wie heeft mijn vader Jan Henri Adriaan Meijer,
geb. 09-01-1918 gekend? Mijn vader is destijds
tewerkgesteld aan de Birma spoorlijn. Kan iemand
wat meer vertellen over mijn vader? Bij voorbaat
dank, A.M. Meijer, Jhr. H.A. van Karnebeeklaan 19,
1181 XH Amstelveen, tel: 020-6228789, e-mail:
vo7do2@kpnmail.nl
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: 0031-20-6420343, e-mail:
h.h.themans@planet.nl
Ik ben op zoek naar een ex-collega Rieneke van
Breukelen. Wij hebben samengewerkt bij het Departement van Oorlog, een Commissie van Gedragingen
en Onderscheidingen aan de Borneostraat in Bandoeng. Ze had toen ontslag genomen en ging bij
het Nederlands Commissariaat werken. Gaarne zou
ik met haar in contact willen komen. Reactie graag
naar: Mevrouw H.N. Davies-Lim (Olly), Middenmolenplein 230, 2807 GV Gouda, tel: 0182-513510.
Ik ben op zoek naar de dames - of hun kinderen van wie de namen voorkomen op een geborduurde
zakdoek uit het kamp Karëes in Bandoeng. Leesbaar zijn de namen van de dames: R. van Iterson,
T. Hessels, J. Slijt, H.A. Wilson, C.A. Rijnenveldt,
L. Akkerman, Han Reidt, Q.M. Serlém, S. Petterszon.
Mijn moeder en ik verbleven ook in dit kamp.
Reacties graag naar: Henriette van Raalte-Geel,
Laan van Clingendael 47, 2597 CB Den Haag,
tel: 070-3240933, e-mail: h.raalte@hetnet.nl
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Vraag
antwoord
Ik heb gelezen dat er iets bij de AOW gaat
veranderen voor ouderen die voor inkomstenondersteuning in aanmerking komen. Kunt u mij
daar meer over vertellen?
Staatssecretaris Klijnsma van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede
Kamer laten weten dat de huidige Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) op
1 januari 2015 wordt vervangen door een nieuwe
regeling. Onder de KOB-regeling ontvangt iedere
AOW’er bij zijn AOW-pensioen een tegemoetkoming van € 25,12 per maand. Per 1 januari 2015
wordt deze tegemoetkoming afhankelijk van het
aantal jaren dat iemand als ingezetene van Nederland AOW heeft opgebouwd. Voor AOW-gerechtigden die altijd in Nederland hebben gewoond
verandert er niets. Voor mensen met een onvolledig
AOW-pensioen zal de tegemoetkoming naar rato
lager worden. Deze mensen hebben hierover in juli
bericht gekregen van de SVB. Omdat deze tegemoetkoming bij de Wetten voor verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen niet meetelt als inkomen
heeft deze wijziging geen enkel effect op de hoogte
van het buitengewoon pensioen of de Wuvof Wubo-uitkering.
Is het mogelijk om in Vraag en Antwoord wat
meer te schrijven over de wetten zelf, bijvoorbeeld
over wat wel en niet gekort wordt en wat er
allemaal aangevraagd kan worden?
De informatie waar u naar vraagt is te uitgebreid
om in deze rubriek van Aanspraak te behandelen.
Wel stellen wij aparte folders en brochures over verschillende onderwerpen gratis beschikbaar. Deze zijn
te downloaden op onze website (www.svb.nl/wvo).
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U kunt deze ook telefonisch, schriftelijk of via e-mail
opvragen bij onze medewerkers. Zo zijn er uitgebreide brochures over de berekening van het buitengewoon pensioen en de Wuv/Wubo-uitkering, over de
gevolgen voor de uitkering van een verhuizing naar
een verzorgings- of verpleeghuis, over de meest
voorkomende voorzieningen (bijdragen in kosten),
over wat er met het pensioen of de uitkering gebeurt
als de gerechtigde of diens partner AOW gaat ontvangen en over de mogelijke rechten van nabestaanden. Het telefoonnummer, adres en e-mailadres van
de afdeling worden vermeld op de achterzijde van
Aanspraak.
Moet ik wijzigingen in mijn persoonlijke omstandigheden apart doorgeven aan de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen?
Het is van groot belang dat u dergelijke wijzigingen
direct kenbaar maakt bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de SVB in Leiden
en het niet alleen doorgeeft aan de AOW-afdeling.
Onze medewerkers kunnen dan snel reageren als
er gevolgen zijn voor de hoogte van uw financiële
ondersteuning en terugvordering van te veel
betaalde bedragen voorkomen of beperken. Dit is
meestal het geval als u (of uw partner) in een zorginstelling gaat wonen, bij verandering in uw burgerlijke staat of leefsituatie en als u of uw partner
een nieuwe bron van inkomsten krijgt of een bestaande bron van inkomsten verliest. Ook andere
wijzigingen, zoals een buitenlandse adreswijziging
of een nieuw bankrekeningnummer, moet u direct
kenbaar maken bij de afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen in Leiden, adres zie achterzijde van dit blad.
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Horizontaal 1 Spanjaard 5 dekplaatje 9 vuursprank 13 hedendaags
14 Viking 15 dierenverblijf 16 binnentuin 18 rivier in Rusland 19 grond
om boerderij 20 Amerikaanse zanger 22 drinkbakje 23 dameshalsbont
24 mannetjesbij 26 graafwerktuig 28 haarvet 30 atmosfeer 33 houtsoort
34 genieting 36 vlees aan stokjes 37 tamelijk 38 hitsig 39 Scandinaviër
41 livreiknecht 43 jeugdpuistjes 45 Zuid-Europeaan 47 zwart gesteente
48 elektriciteitsdraad 49 zojuist 51 inhoudsmaat 52 gelofte 54 getand
muurwerk 57 Noorse munt 59 teleurstellend 61 Aziaat 62 Franse kaassoort 63 visgerei 64 van een waterkering voorzien 65 in het jaar
66 klassieke taal 67 staat.
Verticaal 1 loog 2 vrouwelijke filmster 3 wandelstok 4 onzin 5 zwartbruin
6 Schotse stam 7 eenheid 8 halskraag 9 vrouwelijk 10 voorteken (Latijn)
11 laatste gedeelte van de nacht 12 mooi, welgevormd 17 verlangen
20 zeepwater 21 paling 23 bevallen 25 land in Europa 26 metalen spijl
27 plaats in Vietnam 28 drinkpartij 29 raampje in een deur 31 scheepsromp 32 verbouwer 34 bitterheid 35 vlekkenwater 40 op volgorde
zetten 42 onaangename kou 44 tekstloos zingen 46 modern 48 doodgoed mens 50 hijswerktuig 51 volk uit het oude Perzië 52 rivier in
Spanje 53 inwoner van Denemarken 55 rekening 56 bij het genoemde
57 zwaardwalvis 58 zwemvogel 60 onbekend voorwerp 62 werktuig.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossings58
balk. Uw oplossing kunt u voor
1 november 2014 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 juni-puzzel 2014:
De juiste oplossing was: ”cichorei”,
de cafeïnevrije surrogaatkoffie uit
de crisisjaren en de oorlogstijd.
De winnaars zijn: dhr. Th. Broeksma, Les Forges, Frankrijk (1e prijs);
mw. M.E. Gomez de Mesquitade Groot, Nijmegen (2e prijs),
mw. A.S.J.M. Godewski, Breukelen
(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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