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Steeds weer blijkt als ik lees over de Tweede Wereldoorlog in boeken of in de dossiers van cliënten van
de SVB hoe intensief de oorlog ingrijpt in de persoonlijke levens van mensen. En niet alleen gedurende
de oorlogsperiode zelf, maar ook - en soms nog
heviger - in de periode daarna. Een oorlogservaring
zit heel diep en neem je je hele leven mee.
Dat is waar ik aan denk als ik de afgelopen maanden
- en nog steeds - de beelden zie van mensen op de
vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Beelden
die bij velen onder u herinneringen en gevoelens op
zullen roepen. Het gaat om een gigantische stroom
mensen en het lijkt wel een onoplosbaar probleem
voor de landen waar de vluchtelingen binnen komen.
En toch ligt hier wereldwijd een opgave van morele
en humanitaire aard om deze verdrevenen veiligheid
te bieden. Natuurlijk is er maar één oplossing: zorgen
dat de oorlog stopt, maar dat kost tijd en is zeer
ingewikkeld in de huidige internationale verhoudingen. Voor de korte termijn gaat het om opvang en
medemenselijkheid.
We mogen zeker niet voorbij gaan aan gevoelens
van angst en ongerustheid over de omvang van de
stroom vreemdelingen. Omdat de opvang gepaard
gaat met niet te onderschatten problemen zijn duidelijkheid en zorgvuldigheid vereist van onze overheden,

die voor een zeer moeilijke opgave staan. Laten we
bedenken dat Nederland in het verleden wel grotere
aantallen mensen heeft opgevangen en heeft laten
zien dit aan te kunnen in tijden waarin welvaart en
welzijn er veel slechter aan toe waren dan nu. En
laten we niet vergeten dat zelfs tijdens de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog er toch mensen
bereid waren onderduik te bieden of geëvacueerde
gezinnen op te nemen.
Juist omdat oorlogservaring zo ingrijpend was en is
voor u, en omdat dit ook het lot zal zijn van de huidige
stroom verdrevenen, moeten we blijven hopen dat
er een einde komt aan de huidige vluchtelingencrisis.
Meer dan ooit zullen we tijdens de feestdagen en
bij de jaarwisseling alle mensen Vrede op Aarde
toewensen.

Ik wens u een voorspoedig 2016.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Een man met
een missie
Nooit meer Auschwitz
Lezing 2016 door
Luitenant-Generaal (b.d.)
Roméo A. Dallaire.
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Het Nederlands Auschwitz Comité organiseert in samenwerking met
het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en
de Sociale Verzekeringsbank voor de dertiende keer de Nooit Meer
Auschwitz Lezing. De lezing vindt plaats op woensdag 27 januari 2016
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
Het Nederlands Auschwitz Comité heeft Roméo Dallaire uitgenodigd
de lezing uit te spreken. Generaal Dallaire zal bij deze gelegenheid de
Annetje Fels-Kupferschmidt Onderscheiding uitgereikt krijgen.
Mevrouw Annetje Fels-Kupferschmidt overleefde het vernietigingskamp
Auschwitz en richtte tien jaar na de oorlog, samen met andere overlevenden van de kampen, het Nederlands Auschwitz Comité op met
de doelstelling op te roepen tot :‘Nooit meer Auschwitz’.

Roméo Dallaire is in Nederland geboren. Zijn ouders vestigden
zich in 1946 in Canada, waar hij nu senator voor Quebec is.
Als militair leider van een vredesmissie van de Verenigde Naties
waarschuwde hij destijds voor de situatie in Rwanda. Hij vond
toen geen gehoor en er voltrok zich een tragedie. In een gesprek
met David Hammelburg spreekt hij over zijn ervaringen van toen
en over het Romeo Daillaire Child Soldier Initiative.

Child Soldier Initiative
“Het ‘Child Soldier Initiative’ is voor mij een manier om iets terug te doen nadat ik getuige was
van de tragische genocide in Rwanda. Elke vorm
van genocide kan worden vermeden als de politiek
het maar wil. Het is absoluut haalbaar om het fenomeen kindsoldaten uit te bannen. Als je het hebt
over kindsoldaten wordt altijd gezegd dat het een
sociaal-economisch probleem is en gaat over arme
kinderen met problematische achtergronden. Door
de jaren heen hebben verschillende instellingen dit
probleem vooral benaderd vanuit het internationaal
recht, re-integratie en rehabilitatie. Zij hoopten die
kinderen weer in de samenleving te laten terugkeren. Maar met die benadering is het aantal kindsoldaten niet afgenomen, net zo min als de behoefte
om kindsoldaten in te zetten als effectief wapen in
conflicten. Vanuit de overtuiging dat het ronselen
van kindsoldaten een van de eerste voortekenen
is van gruweldaden in een oorlog, willen wij risicoregeringen over de hele wereld helpen om het ronselen een halt toe te roepen nog voor het gebeurt.
Ik ben in 2004 met het Child Soldier Initiative begonnen en we hebben de analyses in 2009 afgerond.
Daarna konden we beginnen onze zaak te bepleiten.
Wij hebben er twee VN-resoluties doorgekregen en
werken samen met UNICEF, het Internationaal Strafhof en de NAVO. Er is een handboek opgesteld
en een heel arsenaal aan projecten. Zo is er een
opleidingsprogramma ontwikkeld om het leger en
de politie te trainen andere tactische middelen te
gebruiken om directe conflicten af te wenden en
zo de inzet van kindsoldaten te voorkomen. Op die
manier zal ook het ronselen afnemen.
Daarnaast hebben we ook een preventieve methode
ontwikkeld. We gaan naar scholen, praten met kin-

deren op straat en leren ze niet in de valse beloftes
te trappen van organisaties als Isis, Boko Haram en
Al Shabaab. Elk land heeft andere ervaringen en
vraagt daarom om een andere aanpak. Sierra Leone
leed bijvoorbeeld elf jaar lang onder een oorlog met
kindsoldaten. Het is duidelijk dat ze dat niet meer
willen, maar die kindsoldaten zijn er nog steeds.
De president en minister van defensie vroegen ons
hun leger, politie en gevangenbewaarders om te
scholen. We maken daarbij gebruik van plaatselijke
kennis, organisaties en voormalige kindsoldaten.
We trainen de trainers, evalueren, stimuleren en
zorgen voor regelmatige follow-up. Met de nodige
middelen kunnen we de houding van het leger en
de politie tegenover kindsoldaten binnen vier jaar
ombuigen. Wij vertellen ze wat ze wel kunnen doen
en hoe ze zouden kunnen handelen in ontmoetingen
met kindsoldaten, allemaal aan de hand van scenario’s. Zo krijgen ze een idee van wat ze te wachten
staat en worden ze alerter en effectiever.
Op dit moment werken wij aan onze capaciteit om in
de steeds groeiende behoefte te kunnen voorzien.
Zo zijn wij bezig met het opleiden van 100 Canadese
ex-militairen en anderen, zodat we binnen drie jaar
overal ter wereld kunnen werken. We zijn geen internationale- of overheidsinstantie en financiering is
altijd een probleem, maar we krijgen aanvragen van
overal in de wereld. We zijn net terug uit Jordanië,
waar we met de 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen
hebben gewerkt om pogingen van Isis tegen te
gaan hun kinderen in te lijven. Verder zijn we benaderd door de Canedese politie om te helpen bij de
bestrijding van de online werving van Isis-rekruten.
Hiervoor krijgen we drie jaar lang subsidie van de
Canadese regering. Tot nu toe zijn we actief in Sierra
Leone, Uganda, Congo, Rwanda, Botswana, en
binnenkort ook in Myanmar en Columbia.”
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De Verenigde Naties
“De Verenigde Naties (VN) kan richtlijnen vaststellen
maar ze niet uitvoeren. De afgelopen jaren hebben
wij de VN - en dan vooral de afdeling voor vredesmissies - duidelijk proberen te maken dat de landen
die troepen leveren te weinig doen op operationeel
gebied en aan training. Daarom hebben ze ook zo
weinig succes gehad. Erger nog, ze hebben kinderen
overhoop geschoten en de situatie verergerd. Zo
hebben we een eenvoudige oefening gedaan met
troepen uit Sierra Leone, allemaal ervaren VN-officieren. We hebben ze diverse scenario’s gegeven
en gekeken hoe ze reageerden. We hebben ze
neergezet bij wegversperringen of potentiële hinderlagen. Ze trokken zich terug en lieten zo de kinderen
het terrein en het slagveld overnemen. In het beste
geval lieten ze iemand van de kinderbescherming
onderhandelen. Maar hoe meer je dat doet, hoe
meer macht je ze geeft. De meeste VN-medewerkers
hadden geen idee hoe je moet omgaan met kindsoldaten. Ze krijgen hoogstens een paar uur les in internationaal recht. Wij leren ze om stand te houden,
te onderhandelen en het probleem op te lossen,
zonder ze neer te schieten. Zo kun je een missie
laten slagen. Ik besef dat het nog wel tientallen jaren
kan duren, maar op de lange termijn is het mijn doel
om onszelf overbodig te maken.”
Rwanda
“In 1993 kreeg ik de leiding van de UNAMIR-missie
in Rwanda en kwam terug met een duidelijke waarschuwing. Als NAVO-generaal beoordeelde ik de informatie over de training van de militie, het transport
van wapens en de algemene agressie. Ik gaf aan dat
er voorbereidingen werden getroffen om het moeizame vredesproces te torpederen. Dit zou leiden tot
een bloedbad. De missie werd verder geleid door
een burger, de minister van Buitenlandse Zaken van
Kameroen, die goed bevriend was met de toenmalige VN Secretaris-Generaal Boutros Boutros-Ghali en
de President van Rwanda. In zijn rapporten zei hij dat
het allemaal niet zo’n vaart zou lopen. Ik moet wel
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bekennen dat ik binnen de VN een reputatie had als
een doorzetter en rouwdouwer met weliswaar veel
ervaring, maar niet in Afrika. Dat kan waar zijn, maar
ik was bij alle politieke bijeenkomsten geweest en
zag het aankomen. De Hutu’s waren niet bereid de
macht te delen en de Tutsi’s vormden een bedreiging voor hun machtspositie. Maar deze ervaren
Afrikaanse diplomaat was het niet met mij eens en
de VN luisterde naar hem. Daarbij kwam dat Rwanda
voor de VN geen hoge prioriteit had. Zij hadden hun
handen al vol aan Bosnië en waren aan het afbouwen in Cambodja en Mozambique. Om het even
bot te zeggen: Rwanda kon niemand iets schelen.
Dus vanaf het begin was mijn missie al gedoemd.
Ze wisten dat er een slachting zou plaatsvinden,
maar niemand kon zich voorstellen op welke schaal.
Toen ik de opdracht kreeg om de missie af te breken, weigerde ik dat. Als je al op jonge leeftijd wordt
geselecteerd en opgeleid tot commandant, leer je al
snel het belang van de missie. De missie komt eerst,
je medewerkers staan op de tweede plek en jijzelf
op de derde. Het commando en je verantwoordelijkheid staan voorop. Je doet alles om de klus te klaren
en zorgt ervoor dat je mensen zich bewust zijn van
de risico’s. Dus als je een probleem met een bevel
hebt, ligt je eerste verantwoordelijkheid bij de missie
en je mensen. Ik had het gevoel dat mijn missie niet
kon slagen omdat ik geen steun kreeg en de VN
zelfs troepen terughaalden. Desalniettemin vond ik
dat we de morele plicht hadden om een licht bewapende troepenmacht, hoe klein ook, daar te houden.
Als getuige van de komende wreedheden, als basis
voor het geval we de wereld konden overtuigen om
de troepen te sturen die nodig waren en voor de
30.000 burgers van beide kampen die onder onze
bescherming stonden. Een klein deel (4.000) burgers
vertrok voordat ik werd teruggeroepen en werd
binnen een paar uur afgeslacht. Dus toen BoutrosGhali mij belde en duidelijk maakte dat hij niet wilde
dat er nog meer VN-soldaten zouden omkomen,
twijfelde ik geen moment. Ik weigerde en zei dat we
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zouden blijven. We zouden worden aangevallen
- ik kon de extremisten al zien - en wist dat ze
het gemunt hadden op de mensen die onder onze
bescherming stonden. Ik legde hem uit dat hij het
recht had om me terug te roepen, maar dat ik wist
dat het moreel niet juist was. De mensen die we
beschermden zouden met zekerheid worden vermoord. Ik had ook een ethische verantwoordelijkheid
ten opzichte van mijn ondergeschikten. Allemaal
hadden ze al besloten dat ze zouden blijven nog
voordat ik mijn standpunt kenbaar had gemaakt.
We waren nog maar met 450 man.”
Persoonlijke gevolgen
Roméo Dallaire haalt een plastic doos uit de la. Het
is een pillendoos. Hij schuift het bakje voor maandag open met meer dan tien pillen, in alle vormen,
kleuren en maten. “Ik ben 16 jaar behandeld door
psychologen en psychiaters voor een posttraumatische stress stoornis. Zelfs Woody Allen zou onder de
indruk zijn. Wat me nog het meest achtervolgt, is dat
ik er als bevelvoerend officier niet in ben geslaagd
mensen duidelijk te maken wat er ging gebeuren en
hen te overtuigen van de urgentie van ingrijpen. Het
maakte gewoon geen indruk. De Amerikanen noemden de massamoorden pas na twee maanden daden
van genocide. Toen waren al bijna 500.000 mensen

vermoord en zo’n 2,5 miljoen op de vlucht. Wat mij
persoonlijk erg heeft geraakt is dat ik iemand telefonisch moest vertellen dat ik geen versterking kon
sturen en toen hoorde dat hij vermoord werd terwijl hij met mij aan de lijn was. Het was onmogelijk
om als overwinnaar uit deze juridische, ethische en
morele dilemma’s te komen. We konden alleen maar
verliezen. Je kon misschien één mens redden, maar
dat ging altijd ten koste van vijf anderen. Het was
onmogelijk om een vorm van evenwicht te vinden.
De Fransen, Belgen en Italianen hadden meer dan
tweeduizend man, de Amerikanen beschikten over
een amfibie-eenheid – allemaal om hun eigen burgers daar weg te krijgen. Als ik die mankracht had
kunnen mobiliseren, had ik tenminste de slachtpartij
in Kigali kunnen voorkomen, maar iedereen was
alleen maar bezig zijn eigen hachje te redden. Tot
op de dag van vandaag blijft me dat achtervolgen
en kan ik me daar kwaad om maken.”
“Toen het pijnlijk duidelijk werd dat er geen einde
aan het conflict zou komen, gaf men eindelijk toe en
kreeg ik 5.000 man versterking. Hierdoor nam het
vechten niet af, maar wel het moorden. Als we die
mankracht eerder hadden gehad, hadden we duizenden mensen kunnen redden. Beroepsmatig troostte
ik mezelf dat ik had gedaan wat ik kon met de mid7

delen die ik had. Maar ik zal nooit kunnen vergeten
dat mijn missie mislukt is en dat ik als commandant
daarvoor verantwoordelijk ben. Het is geen excuus
dat je alles hebt gedaan wat je kon. Dat is gewoon
niet geloofwaardig als je 800.000 mensen laat afmaken binnen 100 dagen, zonder dat je iets kan
doen om het tegen te houden. Erger nog, ik zag het
aankomen - hoewel niet in die mate - maar hoezeer
ik ook mijn best heb gedaan, ik kon niemand overtuigen. Dat is de last die ik moet dragen. Het zijn
wonden die de tijd niet kan helen. De enige missies
die slagen, zijn die met een sterk troepencontingent.
Wij hebben gefaald, de VN heeft gefaald, de wereld
heeft gefaald. Ik heb gesmeekt en gesmeekt, maar
iedereen heeft ons de rug toegekeerd. Niet één land
stond achter ons. Ook Amerika wilde er welbewust
niet bij betrokken worden. Ik zeg het nog maar een
keer: massale gruweldaden kunnen worden voorkomen, maar toch gebeurt het keer op keer. Dat komt
doordat regeringen geen risico’s kunnen - en politici
geen risico’s willen nemen. Er zijn grondtroepen
nodig in conflictgebieden om burgers te kunnen
scheiden van vechtende legers en rebellen. Door
daarmee te wachten in gebieden als Syrië, hebben
we bij voorbaat al verloren. De Amerikanen zijn zich

niet bewust van de echte macht die ze hebben.
Hun kracht ligt niet in de uitoefening van hun macht,
maar in de dreiging dat ze die macht echt zullen
gebruiken. Amerika heeft nog niet geleerd dat er
echte gevolmachtigden nodig zijn om het eerste
werk te doen. Wat we nodig hebben is politieke wil
en een paar strategische middelen, niet zozeer hun
fysieke aanwezigheid ter plaatse. We hebben een
nieuwe aanpak nodig in plaats van terug te grijpen
op die uit de Koude Oorlog. Nieuwe leiders en een
heel nieuwe terminologie om ‘mislukte staten’ aan
te kunnen pakken.”
Nooit weer
“De grootste stap voorwaarts die de massamoorden
in Rwanda hebben gebracht was het inzicht bij een
groot deel van de Joodse gemeenschap en anderen
dat de betekenis ‘nooit weer’ niet alleen betrekking
heeft op de Holocaust en de Joodse gemeenschap.
Het gaat om de mensheid als geheel. Net als de
overlevenden van de Holocaust heb ik me ten doel
gesteld de aandacht voor de massamoorden in
Rwanda levend te houden. De lezing en onderscheiding is voor mij een bevestiging van de samenleving
om mijn werk voort te zetten.”

Reserveren toegangsbewijzen
Nooit Meer Auschwitz Lezing 2016
Voor de Nooit Meer Auschwitz Lezing door
Roméo Dallaire op woensdag 27 januari 2016
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te
Amsterdam is een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar.
Indien u bij de lezing aanwezig wilt zijn, verzoeken
wij u zich digitaal aan te melden vóór 1 januari
2016 via www.svb.nl/NMAlezing. Mocht digitaal
aanmelden voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u
dit ook telefonisch doen via telefoonnummer
020-6564802 (uitsluitend bereikbaar op werkdagen van 14.00 - 16.00 uur).
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De organiserende instellingen streven ernaar de
boodschap “Nooit Meer Auschwitz” ook bij de
jongere mensen levend te houden. U kunt dus
uw kinderen en/of kleinkinderen ook aanmelden
voor de lezing. De lezing zal in het Engels worden
gehouden.
Toedeling van de toegangsbewijzen geschiedt op
volgorde van binnenkomst.
De lezing begint om 15.00 uur en duurt tot 16.30
uur. Aansluitend is er tot 18.00 uur gelegenheid
om na te praten. De zaal is open om 14.30 uur.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad vormt een afspiegeling van de
verschillende (doel)groepen die gebruik maken van
de Nederlandse wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. De leden
hebben zitting op persoonlijke titel en geven de PUR
en de SVB gevraagd en ongevraagd advies over de
dienstverlening. Zij komen gemiddeld zes keer per
jaar bijeen en bespreken dan alleen zaken met een
algemeen karakter.

In het afgelopen jaar heeft de Cliëntenraad onder
meer een vinger aan de pols gehouden bij de
overkomst van de Algemene Oorlogsongevallen
Regeling Indonesië (AOR) en aandacht gevraagd
voor de mogelijke causaliteit van osteoporose in
medische studies. Op basis van een advies van een
commissie van Nederlandse experts is door de PUR
aanvaard dat osteoporose bij jeugdig vervolgden
onder duidelijke voorwaarden als causaal kan worden
aanvaard (zoals medegedeeld in de maart 2015
editie van Aanspraak op pagina 15).
Foto’s: André Kuipers

De Cliëntenraad werd in 1997 door de Pensioenen Uitkeringsraad (PUR) ingesteld en kreeg bij de
overgang naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
in 2011 een wettelijke basis. De leden worden voor
een periode van drie jaar benoemd door de Raad
van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
en kunnen eenmalig worden herbenoemd.

De heer W. Groen (voorzitter van de Cliëntenraad).

PUR-voorzitter mw. Mulock Houwer in gesprek
met mw. Boxtart en mw. Bruins Slot.

De Cliëntenraad acht het van groot belang dat de
kwaliteit van een zo persoonlijk mogelijke dienstverlening gegarandeerd blijft en waar mogelijk nog
verder wordt verbeterd. Zo wordt er kritisch gekeken
naar verschillende signalen over de dienstverlening,
waaronder klachten, resultaten van onderzoeken
naar de tevredenheid en de behandelduur van aanvragen. Snelheid, zorgvuldigheid, duidelijkheid en
klantgerichtheid staat hierbij voorop.

De huidige leden van de Cliëntenraad zijn de heer
W. Groen (voorzitter), de heer M. Degen, mevrouw
E. Wortelboer, mevrouw P. Meuws, de heer E. Flora,
mevrouw M. Boxtart, mevrouw W. Bruins Slot, mevrouw K. Weiss en de heer M. Bogaardt. Met dank
voor hun inzet en waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening namen de heer Z. Weisz,
mevrouw T. Hartgerink-Lamers, mevrouw C. van de
Ven-Jakobs en mevrouw P. Keekstra-Everse in 2015
afscheid van de Cliëntenraad.
Als u iets algemeens onder de aandacht van de
Cliëntenraad wenst te brengen, kunt u schrijven
naar: Cliëntenraad V&O, Antwoordnummer 10340,
2300 WB Leiden of telefonisch contact opnemen met
de secretaris, André Kuijpers, op telefoonnummer:
071-5356785.
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Panne en de foto met
mede ontsnapten:
links is Panne zelf,
in het midden Willy
Lecerf-Bertram en
rechts Leo Spekman.

Gekidnapt in Bandoeng
Constantin Henri Otto Schreuders, Panne of Stans voor zijn vrienden
en familie in Nederlands-Indië, werd gekidnapt door Pemoeda’s en
ontsnapte ternauwernood aan executie toen hij op zoek naar zijn moeder de demarcatielijn in Bandoeng overschreed. Hij laat de dolk zien
die een grote rol heeft gespeeld bij zijn ontsnapping en toont een
foto van zijn makkers met wie hij ontsnapte.
Geboren en getogen in Bandoeng
‘Ik ben op 28 april 1929 geboren in Bandoeng. Mijn ouders zijn Otto
Karel Willem Schreuders en Ludmilla Johanna Constance Schreudersde Berghes. Ik heb een broertje gehad dat op zeer jonge leeftijd is
overleden en drie zusters, waarvan er nog één in leven is. Mijn vader was
hoofdadministrateur bij het Departement van Verkeer en Waterstaat.
Vaak ging hij de bergen in om zijn controleurswerkzaamheden uit te
voeren. Later werd hij referendaris, maar verrichtte het werk van een ingenieur. Mijn moeder had een opleiding als onderwijzeres, maar oefende
dat beroep niet uit om zich geheel aan haar gezin te kunnen wijden.
Voor de Japanse bezetting woonden wij eerst aan de Brantasstraat 10
en verhuisden later naar de Bengawanlaan 5 in de wijk Tjihapit. In 1938
gingen we met verlof naar Nederland en na onze terugkomst in 1939
gingen we aan het Oosteinde 52 in Bandoeng wonen. Ik bezocht de
Prinses Julianaschool voor Europees lager onderwijs. Ik zat in de zesde
klas toen de Japanners Nederlands-Indië binnenvielen.’
10 Aanspraak - december 2015

Overleven in angst
‘Mijn vader werd eind 1941 voor het KNIL gemobiliseerd en als landstormer geplaatst in het XV Bataljon
in Bandoeng. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en
naar Tjimahi overgebracht. Via Batavia en Singapore
zou hij uiteindelijk tewerk worden gesteld aan de
Pakan Baroe-spoorlijn. Pas in 1946 zag ik mijn vader
weer terug. Door de bezetting en de internering van
mijn vader vielen de inkomsten weg en werd het huis
waarin wij woonden te duur. In maart 1942 verhuisden
we naar het Oosteinde 77 dat leeg stond. Moeder,
die een Duitse vader had die later tot Nederlander is
genaturaliseerd, werd niet geïnterneerd. Wij leefden
van wat moeder bakte en wij als kinderen moesten
verkopen. Ook repareerde ik fietsen, bracht eten
rond in rantangs en verzorgde soms de tuinen van
mensen. Op die manier probeerde ik ons gezin met
wat inkomsten te ondersteunen.
Tijdens de bezettingsjaren voltooide ik de zesde en
zevende klas van de lagere school en werd ik klaargestoomd tot het niveau van de tweede klas van het
Lyceum, zodat ik daar na de oorlog meteen aan kon
beginnen. De lessen vonden in het geheim plaats
want Nederlands onderwijs was verboden. Het was
een armoedige tijd en hoewel we nooit echt honger
hebben geleden, was er toch dagelijks de onzekerheid over wat er met ons kon gebeuren. Mijn zusters
waren bang lastig gevallen te worden door de
Japanners en door mijn blanke uiterlijk en vorderende
leeftijd had ik de angst geïnterneerd te worden
of gedwongen tewerkgesteld te worden.’
Pasir Benteng tewerkstelling
‘Mijn vrees werd in maart 1945 bewaarheid toen
ik een brief van de gemeente kreeg dat ik voor de
Japanners moest gaan werken. Kort daarop werd
ik van huis gehaald en met andere jongens begon
ik aan een reis waarvan ik de bestemming niet wist.
Na een paar uur rijden werden we aan de voet van
een berg afgezet en moesten nog twee uur lang de
berg oplopen naar wat uiteindelijk het kolonisatiekamp Pasir Benteng bleek te zijn. Het kamp was een
rubberplantage die tijdens de bezettingsperiode
door is blijven draaien. Er zaten hier enkele honderden Indische jongens vast, onder andere uit Bandoeng, Tjimahi, Lembang en plaatsen uit de directe
omgeving.

Het kamp werd bewaakt door Japanse soldaten.
Je kreeg een slaapplaats toegewezen in een barak
waar het wemelde van de ratten en de wandluizen.
Het eten kwam uit de gaarkeuken en bestond uit
wat zoute vis, kangkoeng en ketella. Mijn redding
was dat mijn vader mij geleerd had wat in de natuur wel of niet eetbaar was. Toch kreeg ik door de
slechte voeding en de erbarmelijke hygiëne buikloop
en door gebrek aan vitaminen oedeem aan beide
benen. In de nacht was het koud en naarmate de tijd
vorderde sleten je kleren steeds meer en vervanging
was er niet.
Ik kreeg de functie van tapper en moest de rubberbomen langs om een sneetje in de bast te maken
en een bakje daaronder te bevestigen om het sap
op te vangen. Het was zwaar werk. Je moest helling
op, helling af met zware emmers, waarin je de latex
weg moest brengen. In het kamp was de beheerder
een Indische man die de eindverantwoordelijkheid
had naar de Japanners toe. Er waren zelfs wapens
in het kamp opgeslagen om weerstand te bieden
aan eventuele bedreigingen door de Indonesische
bevolking. Op een zeker moment zag ik geen Japanners meer in de omgeving. Zij bleken gevlucht en
wij hoorden dat de oorlog afgelopen was. Ik ging op
weg naar huis en na een dag lopen kwam ik in Bandoeng aan. Daar hoorde ik dat moeder was verhuisd
naar Kareës. Ondanks dat ik vrij was en mijn moeder
teruggevonden had, was de ellende nog niet over.’
Gekidnapt
‘Kort na de Japanse capitulatie begonnen de Pemoeda’s zich te roeren. Zij boezemden angst in door
langs de huizen van Nederlanders en Indische mensen te lopen. Kort daarna vonden de eerste beschietingen en moordpartijen plaats. Indische jongens
uit de buurt maakten bamboe roentjings om zich
zo nodig te beschermen. ‘s Avonds probeerden we
Pemoeda’s hun wapens afhandig te maken. Hoewel
de Japanners opdracht hadden gekregen van de
Engelsen om Nederlanders in Kareës te beschermen,
gebeurde dit niet. Er werden willekeurig mensen
afgeslacht en huizen gerampokt.
Volgens afspraak tussen het Engelse leger en de
gouverneur van West-Java ontstond een demarcatielijn waardoor Bandoeng in een noordelijk deel werd
gesplitst en een zuidelijk deel waar de Pemoeda’s de
baas waren. Kareës lag in het zuidelijke deel.
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De vader en moeder van Panne met zijn oudste zus (zit-

Panne Schreuders met zijn echtgenote.

tend) voor het huis in Bandoeng (Brantasstraat 10), 1927.

Om aan geld te komen voor het gezin heb ik mij bij
de RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and
Internees) op het Jaarbeursterrein aangemeld en
werd motorordonnans. Toen ik een paar weken in
dienst was hoorde ik dat de situatie in Kareës steeds
meer uit de hand liep. Ik wilde weten hoe het met
mijn moeder ging. Aan mijn vriend Fred Versteeg
vroeg ik of ik zijn auto kon lenen en samen met Leo
Spekman, die ook benieuwd was naar de toestand
van zijn familie, zijn we de demarcatielijn overgestoken. We werden meteen door Pemoeda’s onder vuur
genomen. We probeerden zo snel mogelijk weg te
komen, maar omdat de rivier de Tjikapoendoeng
buiten haar oevers was getreden lag er veel modder
op de weg. We slipten en kwamen vast te zitten.
Ogenblikkelijk kwamen er jonge Indonesiërs op ons
af en sleurden ons uit de auto. Ik was geoefend in
Pencak Silat en verzette me hevig, maar tegen de
overmacht kon ik niet op. Ik werd in elkaar geslagen en geblinddoekt afgevoerd naar een huis in de
omgeving en daar twee dagen lang verhoord. Dit
gebeurde zowel in het Maleis als in het Nederlands.
Tijdens dit verhoor werd ik regelmatig geslagen.
Door mijn contacten sprak ik goed Soendanees en
gaf ook in die taal antwoord. Dat vonden mijn ondervragers gek voor iemand die er blank uitzag, maar ze
vonden het ook bijzonder. Mijn ondervragers wilden
weten waar de militaire posten waren, hoeveel
militairen op wacht stonden en hoe ze bewapend
waren. Ik vertelde dat ik alleen brieven rondbracht
en van niets wist. Ik werd niet geloofd en werd met
Leo per auto overgebracht naar Babakantilparaj, een
kampong op vijftien kilometer van Bandoeng. Ik ben
er van overtuigd dat ze mij niet meteen hebben vermoord omdat ik Soendanees sprak. Later hoorde ik
dat een groep Indische jongens, die ook op zoek
naar hun familie ging, meteen zijn omgebracht.’
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Ontsnapt
‘Wij werden vastgehouden in een schoolgebouw
om als wisselgeld te dienen voor gevangen genomen Pemoeda’s. In dit schoolgebouw zat ook Willy
Lecerf-Bertram gevangen en nog enkele Indonesiërs
die eten aan de Nederlanders hadden verkocht. Wij
waren hier de gevangenen van de Tentara Republik
Indonesia, de voorloper van het Indonesische leger.
Deze groep was beter georganiseerd dan de loslopende bende die ons gevangen had genomen.
Willy, die een Soendanese moeder had, won het
vertrouwen van de gevangenbewaarders en mocht
corveewerk doen en eten rondbrengen. Ik werd
een maand lang iedere dag verhoord, geslagen en
vernederd. Na vier weken vast te hebben gezeten
hoorde Willy dat de gevangenen gedood zouden
worden omdat er geen gevangenen meer werden
geruild en het voedsel op was. Dit was het teken om
te vluchten. Doordat Willy zich vrijer kon bewegen
had hij een dolk weten te bemachtigen. Die verborgen
we in een mandje met rijst. De dolk is nog steeds
in mijn bezit. We wachtten tot het donker was om
te vluchten en maakten met de dolk een gat in het
bamboevlechtwerk van de omheining.

De dolk.

Het regende zo hard dat onze vluchtpoging niet
meteen werd opgemerkt. Willy kende het gebied
waar we zaten en we gingen in de richting van het
vliegveld Andir. Intussen was onze vlucht ontdekt

Schoolfoto Prinses Julianaschool in Bandoeng, Panne was hier 10 jaar.

en werden we achtervolgd. Onze achtervolgers liepen ons snel in, maar omdat ze geen schijnwerpers
hadden konden ze ons niet zo snel vinden. We zijn
in een sawah gaan liggen met alleen onze neuzen
boven water. Nadat we ons veilig waanden gingen
we weer op pad. Op een gegeven moment zagen
we de lichten van het vliegveld en werden we opgevangen door het Rode Kruis. Ik lag in een barak met
Indische jongens en een daarvan herkende mij. “Leef
jij nog”, zei hij. “Je moeder en je zusjes zijn inmiddels geëvacueerd vanuit Kareës naar een paviljoen
aan de Dagoweg”. Mijn moeder had mij als vermist
opgegeven en was sprakeloos mij weer te zien.
Ik pakte de draad weer op en bezocht het Christelijk
Lyceum. Na alles wat ik had meegemaakt liet ik me
niets meer zeggen en moest de school verlaten toen
ik een leraar aanviel die mij voor de klas had vernederd. Ik heb mij toen bij het Bewakingsbataljon van
het KNIL in de Houtmanstraat aangemeld.’
Naar Nederland
‘Intussen had de soevereiniteitsoverdracht plaatsgevonden en werkte ik als expeditiechef bij N.V.
Javafruit. Ik hoorde dat ik op een zwarte lijst stond
en dat mijn leven in gevaar was. Mijn bewakers van
de TRI hadden destijds verteld dat ik omgebracht
was en zij voor gek zouden staan als uitkwam dat
ik was gevlucht. Er waren nog enkele Nederlandse
militairen van de Koninklijke Landmacht in Indonesië die op het punt stonden naar Nederland te
vertrekken. Ik had met hen contact en zij hebben mij

bescherming aangeboden in het kampement van
de 7-december divisie, van waaruit ik mijn reis naar
Nederland kon boeken. Mijn ouders waren al eerder
vertrokken.’
Vergeving
‘Ik heb altijd de behoefte gehad om Bandoeng
terug te zien en de plekken te bezoeken die voor mij
belangrijk waren. Op een gegeven moment ben ik
teruggegaan. Ik bestelde een taxi en vroeg om een
oudere chauffeur die de plaats nog gekend had in
de periode dat ik er woonde en die de straten nog
bij hun Nederlandse naam wist. Ik kwam aan bij de
Dagoweg, waar mijn moeder in het paviljoen gewoond had dat deel uitmaakte van een veel groter
gebouw. Ik nam een foto en werd aangesproken
door een wacht die vertelde dat het een kazerne was
en er niet gefotografeerd mocht worden. Toen ik
hem vertelde dat mijn moeder daar gewoond had,
haalde hij er iemand anders bij. Een sergeant kwam
naar mij toe en stelde zich voor als Archi Suleiman.
Ik sprak hem in het Soendanees aan en kreeg een
rondleiding in het gebouw. Het klikte eigenlijk heel
goed tussen ons tweeën. Ik ben bij hem thuis uitgenodigd en na lange gesprekken kwamen wij er
achter dat hij een van die jongens was die mij op
had gepakt. Dat was voor beiden een emotioneel
moment. Hij heeft mij om vergiffenis gevraagd voor
wat mij aangedaan is. Ik heb hem vergeven en dat
heeft mijn leven lichter gemaakt. Tot aan zijn dood
ben ik contact met hem blijven onderhouden en
doe dat nu met zijn kinderen.’
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Buitendienst
Al vele tientallen jaren leggen buitendienstmedewerkers, waar dat nodig of gewenst is, huisbezoeken binnen Nederland af om uitleg te geven over
de financiële gevolgen voor de Wuv- of Wubouitkering als een cliënt of diens partner is overleden. Deze dienstverlening is in het buitenland niet
beschikbaar, alleen in de zogeheten kernlanden
(Amerika, Canada, Israël, Australië/Nieuw-Zeeland
en Indonesië) kan er soms een beroep worden
gedaan op de ambassades en consulaten voor hulp
dichter bij huis. Bij het overlijden van iemand met
een buitengewoon pensioen stuurt de Stichting
1940-1945 de nabestaande een aanvraagformulier en inkomstenformulier toe. Als iemand daarbij
uitleg of hulp nodig heeft, doet de Stichting 19401945 een beroep op het maatschappelijk werk
van De Basis in Doorn.
Momenteel worden meer dan 200 huisbezoeken
per jaar naar aanleiding van een overlijden verzorgd
door Jack Daniëls, Lizzy van Oosterum, Marieke
Kaag en Lex Rietveld. Deze (buitendienst)medewerkers van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank doen
dit naast hun normale werkzaamheden, die bestaan
uit het berekenen en betalen van uitkeringen en het
behandelen van aanvragen en declaraties. Hoewel
de aanleiding voor een dergelijk huisbezoek verdrietig is, wordt de uitleg en hulp bij het opnieuw
vaststellen van de uitkering, of bij het opstarten van
de uitkering voor de nabestaande, altijd bijzonder
gewaardeerd. In Aanspraak gaan zij wat dieper in
op de achtergronden.
“Wij bezoeken niet iedereen, maar nemen binnen
Nederland altijd even contact op met de nabestaande om na te gaan of er behoefte is aan een
huisbezoek. Als er geen recht is op een uitkering als
nabestaande bestond de betaling aan de overleden
partner alleen uit bijdragen in kosten (vergoedingen
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of tegemoetkomingen), al dan niet in combinatie
met een artikel 19-toeslag Wubo of het Wuv-bedrag
voor niet-meetbare invaliditeitskosten. In deze gevallen wordt een schriftelijke uitleg over het stopzetten
van de betalingen en over de tijdelijke doorbetaling
van bepaalde voorzieningen aan de achterblijvende
partner voldoende geacht.” De volgende voorzieningen worden tijdelijk doorbetaald als deze voor het
overlijden minimaal een jaar lang waren uitgekeerd:
huishoudelijke hulp (1 jaar), sociaal vervoer en deelname aan het maatschappelijk verkeer (3 maanden)
en de huurbijdrage (5 jaar).
Wanneer de overleden partner het oude Wuv-bedrag voor niet-meetbare invaliditeitskosten ontving,
kan de nabestaande een nabestaandenuitkering
aanvragen op grond van de Wuv. Hier informeren
wij de nabestaande over. Ook wanneer de overleden
partner de periodieke Wuv- of Wubo-uitkering in
het verleden heeft laten omzetten naar de maximum
toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden van de Wubo (artikel 19), kan de nabestaande
een periodieke uitkering aanvragen. Ook in dit geval
wordt de nabestaande hier schriftelijk over geïnformeerd. Wanneer de uitkering wordt toegekend,
kan worden verzocht om een huisbezoek.
“Vaak zien wij dat cliënten zich vooraf onvoldoende
hebben laten informeren over de financiële situatie
als een van de partners weg zou vallen. Het uitgavenpatroon was in de meeste gevallen gebaseerd op
twee inkomens. Geregeld geven mensen die wij bezoeken dan ook aan dat zij zich niet hebben gerealiseerd dat het wegvallen van hun partner zulke grote
financiële gevolgen zou hebben. Soms verwacht de
nabestaande minstens de helft te ontvangen van het
Wuv- of Wubo-bedrag dat het oorlogsslachtoffer
maandelijks ontving. Zij beschouwen dit bedrag als
‘de uitkering’ en wisten vaak niet dat daar ook toeslagen en bijdragen in kosten in waren opgenomen

Foto: André Kuipers

Buitendienstmedewerkers: Lex Rietveld, Marieke Kaag, Lizzy van Oosterum en Jack Daniëls (van links naar rechts).

die bij een overlijden komen te vervallen. Tezamen
met een lager uitkeringspercentage en het korten
van de eigen inkomsten aan AOW, pensioen en het
pensioen als nabestaande, kan dit er toe leiden dat
het recht op een uitkering als nabestaande niet tot
betaling komt. Het is voor ons natuurlijk niet prettig
om te zien dat iemand naast het verdriet door het verlies van de partner ook zorgen krijgt over een nieuwe
financiële situatie waarop men niet was voorbereid.
Ook als de partner van een Wuv- of Wubo uitkeringsgerechtigde komt te overlijden kunnen de financiële
gevolgen groot zijn. Naast de aanpassing van het
AOW-bedrag kan de uitkering lager worden door
een lager uitkeringspercentage en het ontvangen
van meer inkomsten, bijvoorbeeld door een verkregen recht op een pensioen als nabestaande. Als de
periodieke uitkering door nieuwe inkomsten niet
meer tot betaling komt, wordt beoordeeld of de

betreffende cliënt in aanmerking zou kunnen komen
voor de maximum artikel 19-toeslag van de Wubo.
Wij wijzen cliënten ook bij onze huisbezoeken op
deze mogelijkheid. Als allebei de partners recht
hadden op financiële ondersteuning op grond van
de Nederlandse wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen wordt bekeken welke combinatie voor
de nabestaande financieel gezien het meest gunstige is. Wanneer er mogelijkheden zijn om voorzieningen aan te vragen helpen wij bij het invullen
van formulieren.”
“Ons advies is om toch vooral bij leven al informatie op te vragen over de financiële situatie na een
eventueel overlijden van de partner. Zo wordt voorkomen dat iemand voor verassingen komt te staan
en onverwachts in slechte financiële omstandigheden
terecht komt, of nog erger, moet verhuizen omdat
de kosten van de woning niet meer te dragen zijn.”
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Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II - Heden

Gastsprekers op school
De organisaties die dit ondersteunen en de mensen die het doen

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II - Heden
verzorgt de organisatie van de gastlessen en draagt
zorg voor pedagogisch en didactisch verantwoorde
lessen. Het steunpunt brengt ondersteunend materiaal uit, geeft voorlichting en adviezen en organiseert
cursussen en bijeenkomsten voor de gastsprekers.
Het steunpunt is ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork en wordt financieel
gesteund door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. De gastsprekers doen hun werk
belangeloos en krijgen alleen hun reiskosten vergoed. Naast sprekers over de Tweede Wereldoorlog
zijn er ook ooggetuigen van recentere conflicten en
vredesmissies.
Het steunpunt werkt samen met organisaties van
vervolgingsslachtoffers en verzetsdeelnemers en met
de herinneringscentra en de oorlogs- en verzetsmusea in Nederland. Scholen kunnen een aanvraag
voor een ooggetuige indienen via de website van
het Landelijk Steunpunt Gastsprekers.
Een van de gastsprekers is Henny Selma Dormits.
“Ik ben geboren op 29 juli 1929 in Den Haag. Bij
het uitbreken van de oorlog woonde ik met mijn
ouders en zus op de Nieuwe Parklaan en bezocht de
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lagere school. Op 4 december 1942 liet ons gezin
alles achter en dook onder bij een jong echtpaar op
de Valkenboskade. Via vrienden in het verzet kreeg
mijn vader valse dooppapieren van de Nederlands
Hervormde kerk, die later waarschijnlijk onze redding
zijn geweest. Door verraad werden wij eind maart
1943 gearresteerd en via de Scheveningse gevangenis overgebracht naar de ‘gedoopten barak’ in
Westerbork. Daar ben ik ingedeeld bij de buitenwacht en moest 12 uur per dag zwaar werk verrichten. Ook had ik wekelijks dienst bij de beruchte
dinsdag transporten en zag zo dat familie, vrienden
en bekenden werden afgevoerd naar Polen. Na een
jaar in Westerbork moesten alle mensen die na 1940
gedoopt waren weg, maar mijn vader loog dat we in
1938 al gedoopt waren.”
Foto: André Kuipers

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II Heden ondersteunt al meer dan 15 jaar ruim 220
ooggetuigen van oorlog en geweld. Deze ooggetuigen vertellen over hun persoonlijke ervaringen op
scholen in het hele land. Tienduizenden scholieren
kregen tijdens die gastlessen een onuitwisbare
indruk van kampervaringen, dwangarbeid, verzet en
onderduik. Voor deze leerlingen kreeg de geschiedenis een gezicht. De persoonlijke verhalen van de
gastsprekers raken jongeren meer dan een boek
of een film en vormen de basis voor gesprekken.

Gastspreker Henny Selma Dormits.

Anderhalf jaar lang leefde het gezin in Kamp Westerbork zonder op de lijst te worden gezet voor
transport met de trein naar één van de concentratiekampen in het Oosten. “Hoe raar het ook klinkt, je
ging je er thuis voelen. We hadden het niet slecht,
werkten op het land en hadden genoeg te eten.

Voor informatie of verzoeken is het Landelijk
Steunpunt Gastsprekers WO II - Heden
schriftelijk bereikbaar op het adres van
het Herinneringscentrum Westerbork:
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen en
telefonisch bereikbaar op 0593-592600.
E-mail: steunpunt@kampwesterbork.nl
website: www.steunpuntgastsprekers.nl

Het was natuurlijk ook een schijnkamp, maar dat wist
ik als 13-jarig meisje uiteraard niet. De transporten
stonden centraal. Kwam je op de lijst of niet? Als je
er niet bij zat, bekommerde je jezelf over het feit of
je ’s avonds nog naar de revue kon. Het leven had
een alledaagse sleur.”

Foto: archief Henny Dormits

Op 4 september 1944 werd het gezin op de lijst
gezet en op Dolle Dinsdag gedeporteerd naar
Theresiënstadt, waar ze opnieuw bij de gedoopten
werden ingedeeld. Zij omschrijft het als puur geluk
dat het hele gezin op 5 februari 1945 bij een uitwisselingstransport in ruil voor medicamenten samen
met 1.200 andere geïnterneerden naar Zwitserland
werd gebracht. De familie bleef in Zwitserland tot de
terugkeer naar Nederland op 15 juni 1945. Hoewel
65 familieleden de Holocaust niet hadden overleefd
werd er thuis alles aan gedaan om de oorlog niet te
laten overheersen.

“Het was niet taboe om er over te spreken en dat
maakte het later ook gemakkelijker om er met
anderen over te praten.” Hoewel het zware werk
en de angsten hun sporen hebben nagelaten, heeft
Henny Dormits altijd gemeend dat zij zich moest
inzetten om te voorkomen dat zoiets ooit nog eens
kon gebeuren. Toen haar zoon haar wees op een
advertentie voor gastsprekers heeft zij zich daarvoor
in 2000 opgegeven. Sindsdien vertelt zij haar verhaal
op (basis)scholen in Den Haag en omstreken, soms
meerdere keren per maand. “Je weet pas wat vrijheid is als je het afgenomen wordt. Dat probeer ik in
een lesuur over te brengen op de kinderen, die altijd
uitkijken naar mijn bezoek en in stilte luisteren naar
mijn verhaal. Daarna beantwoord ik hun vragen.”
Voor haar belangeloze inzet ontving zij dit jaar
een Koninklijke onderscheiding, maar het mooiste
moment vond zij haar deelname aan de kranslegging
op De Dam.

Henny Dormits voor de klas.
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Stichting Gastdocenten WO II
Werkgroep Zuidoost Azië

De doelstelling van de werkgroep Zuidoost Azië is
het geven van voorlichting aan jongeren over de
gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de
Bersiaptijd in het voormalig Nederlands-Oost-Indië.
De werkgroep, die bestaat uit ongeveer veertig
ervaringsdeskundigen, geeft al meer dan 28 jaar
jeugdvoorlichting. De groep van gastdocenten
wordt echter kleiner en er wordt nu ook een beroep
gedaan op de 2e generatie. Zij kunnen vertellen wat
een oorlog doet met een kind dat zelf de oorlog niet
heeft meegemaakt. Het bundelen van krachten is
een van de actuele speerpunten van de werkgroep.
Het uitgangspunt bij de voorlichting is de eigen
persoonlijke beleving, belevenis en ervaring.
Een belangrijkste vraagstelling is hierbij: “Hoe is het
leven in oorlogstijd en in de daaropvolgende revolutieperiode?” De Nederlanders uit Nederlands-Indië
hebben destijds te maken gekregen met allerlei vormen van onderdrukking, onvrijheid en discriminatie.
In de huidige samenleving komen vergelijkbare
verschijnselen op grote schaal voor. Het zichtbaar
maken van deze verschijnselen en de gevolgen daarvan kunnen een preventieve werking hebben. Door
het geven van informatie over de gebeurtenissen
in de periode 1941-1949 in het voormalig Nederlands-Indië kan er een gedachtewisseling plaatsvinden over tolerantie, individuele verantwoordelijkheid, racisme, discriminatie en geweld.

Heeft u interesse in een gastles of
overweegt u zelf gastdocent te worden?
Neem dan contact op met de werkgroep via
de website www.gastdocenten.com of neem
contact op met de secretaris, mevrouw
Thea H. Meulders (telefoon: 025-2674071).
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Thea Meulders is zelf gastdocent. Zij is geboren op
30 juni 1939 in Magelang op Java. Haar vader was
2e luitenant bij het KNIL en werd nog voor de
Japanse inval overgeplaatst naar Langsa in Atjeh
op Sumatra. Zij werd in april 1942 als kind met haar
moeder geïnterneerd in het Japanse kamp Brastagi
en in 1944 overgebracht naar Aek Pamienke III. In
totaal heeft zij in vijf verschillende kampen gezeten.
Haar vader is door de Japanners geëxecuteerd in
de buurt van Takengon.
Zelf zegt ze: “Als tweejarig meisje kwam ik met
mijn moeder en zusje in een jappenkamp terecht.
Het was verschrikkelijk. We sliepen op rieten matjes
met zestig man in een kleine ruimte. Privacy was er
nauwelijks. Het was vochtig, heet, we konden niet
baden en alles stonk. We kregen nauwelijks te eten
en te drinken. Veel mensen stierven. Het enige
speelgoed was een pop, die mijn moeder toen ik
vijf werd had geruild voor een paar dansschoentjes.
Die dansschoentjes waren van zijde en passend bij
een dansjurkje. Mijn moeder bewaarde deze zaken
als een mascotte. Zolang zij die schoentjes bezat,
zou haar man de oorlog overleven. Die pop heb
ik nog en heet Pop Edith. Pop Edith was voor mij
gevoelsmatig het overlijdensbericht van mijn vader.
Toch is deze pop vanaf het moment dat ik deze
kreeg, op 30 juni 1944, tot op heden mijn troost en
toeverlaat. Ik vertel dit aan de kinderen zodat ze zich
een beetje kunnen voorstellen hoe een oorlog is
door de ogen van een kind.”
Ze vertelt hoe ze er toe gekomen is om gastdocent
te worden. “Ik was docent op het ROC in Leiden.
Eind jaren tachtig kwam ik min of meer toevallig met
mijn leerlingen in gesprek over mijn Indische jaren.
De positieve reacties hierop en later een advertentie
in een blad van de Stichting Japanse Ereschulden,
deden mij besluiten de opleiding tot gastdocent te
volgen en lessen te gaan geven. Het is nu een onlos-

Foto: HCnieuws.nl

Thea Meulders voor de klas.

makelijk deel van mijn leven en ik krijg zulke mooie
reacties dat ik er voorlopig nog mee door wil gaan.”
“Mijn verhaal gaat over primaire levensomstandigheden. Ik ga niet in op historische of politieke zaken.
Het gaat om mijn herinneringen en ik tracht die ook
zo zuiver mogelijk te houden in mijn betoog. Voordat ik aan mijn verhaal begin leg ik twee strandmatjes neer met een kleine tussenruimte. Op die plek
staat een rieten koffertje met een flesje water er
bovenop. Ik vertel dat een strandmatje de ruimte is
die je had in het kamp en de tussenruimte gebruikt
werd voor het weinige dat je nog had en de volgende persoon lag op het andere matje. Ik zit op mijn
hurken omdat we geen stoelen hadden. De kinderen
in de klas kunnen zich zoiets nauwelijks voorstellen,
maar het geeft hen een goed beeld van de omstandigheden waarin wij moesten leven.”

“Ik wil graag een voorbeeld geven van een reactie
die me erg ontroerd heeft. Ik had op een school
mijn verhaal verteld en aan het eind van mijn verhaal
vraag ik altijd of leerlingen willen reageren. Een
leerling, afkomstig uit Bosnië, vroeg of hij ook wat
mocht vertellen. Dat mocht uiteraard.
Hij woonde toen nog in een plaatsje in Bosnië en
speelde na het avondeten nog even buiten. Zijn opa
zat voor het huis een pijpje te roken. Plots hoorde
hij veel lawaai en schoten. Zijn opa was in zijn
schommelstoel doodgeschoten. De klas was muisstil
en ikzelf maakte een diepe buiging voor het feit dat
hij dit had durven en kunnen vertellen. Later vertelde
hij mij hoe blij hij was met mijn verhaal en dat hij
daardoor ook het zijne had verteld. Hij zei: Ik weet
nu dat ik, ondanks alle narigheid, net zo sterk kan
worden als u. Voor zo’n reactie doe ik het.”
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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
Mijn moeder Theodora Felicia Smit, ook wel Doortje
genoemd, is geboren in 1931 in Batavia (Jakarta).
Ze wil heel graag haar vriendin Annie IJsbach terugvinden of andere mensen die daar gewoond hebben
en haar kennen. Zelf heeft ze altijd in de Brantasweg
gewoond. Ook heeft ze als kind in een Japans kamp
gezeten. Ze is op 5 december 1955 met de Waterman
vanuit Indonesië naar Nederland vertrokken. Ik ben
haar jongste dochter en heb haar gezegd dat ik graag
een oproep voor haar wil doen. Mijn naam is Shirley
van der Horst-Smit en ik ben telefonisch bereikbaar
op 06-52086239 of via e-mail: pluisje96@hotmail.com
Ik ben op zoek naar Lotte Schroeder, of Schröder
(schrijfwijze onbekend), die in 1943 arts was in kamp
Bangkong op Java. Reacties graag naar Hermine Linnebank-van Leeuwen, 2e Constantijn Huygensstraat
14 G, 1054 CT Amsterdam, telefoon: 020-6736306,
e-mail: linnebank40@zonnet.nl
Mijn grootvader Ferdinand van Hek, helaas overleden, heeft vroeger in een kamp gezeten. Zelf
heeft hij nauwelijks hierover verteld, maar dankzij
het internet heb ik al wat informatie gevonden, waaronder zijn interneringskaart. Nu ben ik op zoek naar
personen of nabestaanden, die in dezelfde kampen
hebben gezeten. Volgens zijn interneringskaart is hij
op 9 maart 1942 in Bandoeng gevangen genomen.
Hij staat op een foto van november 1943 van het
Kawasaki kamp 2B en hij staat op een lijst van Tokyo
12b uit 1945. Wellicht leven er nog medegevangen
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of nabestaanden van medegevangen die nog meer
informatie uit die tijd hebben? Graag contact opnemen met Rachel van Hek, telefoon: 06-46351689,
e-mail: apekop2001@live.nl
Voor de sterk uitgebreide en herziene versie van
mijn boek ‘De koningin van Plan-Zuid. Geschiedenissen uit de Beethovenstraat’ (1997) ben ik op
zoek naar fotomateriaal over de Beethovenstraat.
Ik ben vooral geïnteresseerd in beeld uit de periode
1930-1946, in het bijzonder van Joodse winkels en
horeca, zoals Café de Paris en Delicia. Reacties
graag naar: Frank van Kolfschooten, Beethovenstraat
114-2, 1077 JP Amsterdam, telefoon: 020-6735274,
e-mail: kolfschooten@upcmail.nl
Een Duitse fotojournalist is op zoek naar kinderen
die na 1945 in het Displaced Persons Camp BergenBelsen zijn geboren en in Nederland verblijven. Het
is de bedoeling om interviews en portretten samen
met foto’s van het Glyn-Hughes ziekenhuis in boekvorm te publiceren. Voor informatie of deelname
kunt u contact opnemen met Maria Klenner, e-mail:
mail@mariaklenner.com, telefoon: 0049 15754639321
(of bezoek de website www.mariaklenner.com).
Het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD doet onderzoek naar de geschiedenis
van het Oranjehotel. Van de rond de 25.000 mensen
die er vastgezeten hebben is wel wat bekend in archieven, maar nog lang niet alles. Historicus Bas von
Benda-Beckmann is daarom op zoek naar (kopieën
van) authentieke documenten, brieven, opgetekende
herinneringen of ander materiaal van u zelf of van
familieleden. Ook komt het NIOD graag in contact
met personen die tijdens de bezetting in het Oranjehotel gevangen hebben gezeten. U kunt hiervoor
contact opnemen met Linda van Veen van het NIOD.
Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, telefoon:
020-5233800, e-mail: oranjehotel@niod.knaw.nl

ten toon
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Koloniale oorlog
1945-1949. Gewenst
en ongewenst beeld

te doen

Registratiekaarten
marinekrijgsgevangen
in Azië online

Verzetsmuseum
26 november 2015 t/m 3 april 2016

Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost:
met Japanse archieven en contacten (SOO)

Foto: T. Schilling, DLC, NA.

Recent laaien de discussies op over het door Nederlandse militairen gepleegde geweld tijdens de
dekolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië. Waardoor
bleef het extreme geweld - van beide kanten - zo
lang onbekend bij het grote publiek? Een van de
oorzaken is de gemanipuleerde beeldvorming in de
Nederlandse pers. Verzetsmuseum Amsterdam zet
in de tentoonstelling “Koloniale oorlog 1945-1949.
Gewenst en ongewenst beeld” op een rijtje welke
beelden de bevolking destijds wel en doelbewust
niet te zien kreeg. De tentoonstelling is officieel
geopend op 25 november 2015 en is open voor publiek van 26 november 2015 tot en met 3 april 2016.

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam
Telefoon 020-6202535, www.verzetsmuseum.org
Openingstijden: maandag 11.00-17.00 uur, dinsdag
t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zaterdag, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur.

De Stichting Oorlogsgetroffenen in de Oost (S.O.O.)
heeft 1803 registratiekaarten van marinemannen
en andere zeevarenden, die de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië van 1942 tot 1945 in Japanse
krijgsgevangenschap doorbrachten van het Japans
in het Engels vertaald en digitaal toegankelijk
gemaakt (zie de website: http://pow.s-o-o.nl).

Veel oud-krijgsgevangenen wilden er na het einde
van de Tweede Wereldoorlog niet over praten of
vonden geen luisterend oor. De vertalingen geven
de nabestaanden de mogelijkheid uit deze nieuwe
bron meer inzicht te krijgen in die verschrikkelijke
periode in het leven van hun dierbaren.
De in totaal circa 4.000 ‘marinekaarten’ zijn in 2011
overgedragen aan het Nationaal Archief en bevatten
naast de registratiekaarten van personeel van de
Koninklijke Marine ook die van het (gemilitariseerde)
personeel van de Koopvaardij, de Gouvernementsmarine, de Koninklijke Paketvaart Maatschappij
(K.P.M.) en diverse andere rederijen. De originele
‘marinekaarten’ zijn in het in het Nationaal Archief
vindbaar onder NL-HaNA 2.10.50.03 SAIP/ Pensioenen KNIL, inventarisnummer 461-464 Japanse
Interneringskaarten Marinepersoneel 1942-1945.
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Vraag
antwoord
Mijn Wuv-uitkering werd nihil toen ik in een verzorgingshuis ging wonen. Nu wordt dit tehuis verbouwd
tot appartementen die door ouderen gehuurd kunnen worden. Sommige bewoners moeten daardoor
verhuizen naar een andere zorginstelling, maar ik
wil hier blijven wonen. Krijg ik dan mijn volledige
Wuv weer terug?
Als u straks zelf de huur van uw appartement apart
van uw verzorgingskosten moet betalen, dan moet u
contact opnemen met de afdeling V&O van de SVB.
Wij zullen uw uitkering dan opnieuw vaststellen.
De opnieuw vastgestelde uitkering zal waarschijnlijk
niet precies even hoog zijn als voor uw verhuizing
naar het verzorgingshuis. Dit komt doordat uw uitkering afhankelijk is van de hoogte van uw huidige
inkomen en uw persoonlijke omstandigheden. Als in
verband met uw verhuizing naar het verzorgingshuis
voorzieningen (bijvoorbeeld uw vergoeding huishoudelijke hulp) zijn ingetrokken, dan worden deze
alleen weer toegekend als u hiervoor opnieuw een
aanvraag indient.
Ik wil een vergoeding aanvragen voor iets dat ik
kortgeleden heb aangeschaft. Kan dat eigenlijk wel
of had ik de aanvraag moeten indienen voordat die
kosten werden gemaakt?
Als is vastgesteld dat u daar recht op heeft, gaat
een vergoeding of een tegemoetkoming in op de
eerste dag van de maand waarin de aanvraag is
ingediend. U bent echter nog op tijd als u de aanvraag indient binnen 30 dagen na de datum waarop
u de kosten heeft gemaakt of de rekening heeft
gekregen. Dit laatste geldt sinds juli van dit jaar.
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Degene die mijn belastingaangiften verzorgt
vraagt altijd om de jaaropgave van mijn uitkering.
Volgens mij krijg ik die niet automatisch, terwijl
er op mijn bankafschriften wel iedere maand
‘Uitkering Wubo’ staat vermeld. Moet ik dan zelf
om een jaaropgave vragen?
Wij versturen alleen jaaropgaven als de uitgekeerde
bedragen noodzakelijk zijn voor een aangifte. Als de
uitgekeerde bedragen niet belastbaar zijn, ontvangt
u geen jaaropgave en hoeft u die niet op te geven.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u van de Wubo alleen
een artikel 19-toeslag ontvangt - al dan niet in combinatie met bijdragen in kosten voor voorzieningen,
zoals huishoudelijke hulp.
Betaaldata 2016
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze betalingsopdrachten aan de banken versturen. De betaaldata van de buitengewone pensioenen die via de
Stichting 1940-1945 verlopen kunnen hiervan verschillen. Bij overboekingen naar het buitenland is de
ontvangstdatum afhankelijk van de werkdagen van
lokale banken.
15 januari
15 februari
15 maart
15 april

17 mei
15 juni
15 juli
15 augustus

15 september
14 oktober
15 november
15 december

Van de redactie
In het vorige nummer van Aanspraak ontbrak het
onderschrift ‘Wing Commander Alan Groom’ bij
de foto op pagina 10.
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Horizontaal 1 kabelbaan 6 jong dier 12 taaie lekkernij 14 onbuigzaam
15 voegwoord 17 theelepel 18 vierhandig zoogdier 20 klein kind 21 koude
lekkernij 22 tussenzetsel 24 handelsmachtiging 27 indien 28 prooi 30
opbrengst 31 soepgroente 32 bezittelijk voornaamwoord 33 mannetjeshond 35 huivering 37 neon 38 betaalplaats 39 een zekere 41 slaapje
43 ruïnestad in Italië 44 gulzigaard 46 Frans lidwoord 47 filmdecor 49
Noorse munt 51 laagtij 53 aangehecht takje 55 vrolijk 56 Zeer Eerwaarde
57 verdikte huid 59 inleidende muziek 62 idee 64 weke massa 65 toestel
in een speeltuin 67 lokspijs 68 vanwege 69 rondhout 70 plein in Amsterdam 71 individualiteit 73 bazige vrouw 74 duw (volkstaal) 76 sluw
78 regeling voor het stemrecht 79 wederinkoop.
Verticaal 1 openbaar vervoer 2 binnen 3 levensbestemming 4 Eskimowoning 5 muzieknoot 7 rund 8 pennenkoker 9 uitzicht 10 klaar 11 versteend overblijfsel 13 boter maken 16 smal 18 onheilsgodin 19 inzet bij
een spel 21 dazen bij hoge koorts 23 zangnoot 25 ruw en onverbloemd 26
ijzerhoudende grond 27 paardenslee 29 geheel der tramlijnen 31 rijp om
geplukt te worden 34 houtsoort 36 afgod 38 kilte 39 vordering 40 inwoner
van Estland 42 dicht 45 ervaren matroos 48 voederschotel 50 apensoort
52 strook grond langs de weg 54 duivenhok 55 reuzenslang 56 onderneming 58 van de wind afgekeerde zijde 60 woede 61 mannelijk schaap
63 schuifbak 65 snel 66 inwendig orgaan 69 vurig paard 72 modieus 74
lidwoord 75 persoonlijk voornaamwoord 76 Frans lidwoord 77 ondersteek.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 februari 2016 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars september-puzzel
2015: De juiste oplossing was
‘bramenjam’. De winnaars zijn:
mw. J. Dalstra-van Burum, Franeker (1e prijs), mw. M. Pfingst-Gutmann, Herzlia, Israël (2e prijs), mw.
E.D. Middelhoven-Rem, Zaandam
(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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De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse

www.romeodallaire.com
e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen kunt u daar

aanspraak@pur.nl

Coverfoto David Hammelburg

website: www.svb.nl/wvo

terecht. Aanvragen voor deze wetten van

www.pur.nl

Vormgeving Irene de Bruijn, Ellen Lock

nieuwe klanten worden beoordeeld door de
Pensioen- en Uitkeringsraad. De PUR stelt

Oplage 32.000 exemplaren

ISSN (Koninklijke Bibliotheek) 2214-160X

Interviews en tekst

Voor slechtzienden is de gesproken

Ton Jenezon, André Kuijpers

versie van Aanspraak gratis op

ook het beleid voor deze wetten vast.
Aan de inhoud van de artikelen kunnen
geen rechten worden ontleend. Overname

CD verkrijgbaar.

van (delen uit) dit magazine mag uitsluitend

Drukwerk

English translations of selected articles

geschieden na schriftelijke toestemming

Rekafa B.V.

in Aanspraak can be found on our

van de redactie.

Venlo

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

