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Mag ik u even
aanspreken?

2015 is een kroonjaar als het gaat om de Tweede
Wereldoorlog. 75 jaar geleden viel de Duitse bezetter Nederland binnen en 70 jaar geleden werd ons
land bevrijd.
Alle aanleiding dus om meer dan gewone aandacht
te besteden aan de indringende betekenis van deze
wereldoorlog. Ik denk dan niet alleen aan persoonlijke belevenissen en aan collectieve gewelddadigheden, maar ook aan de lessen die getrokken zijn en
nog steeds moeten worden, iedere dag. Ook bijzondere herdenkingen en veel publicaties zorgden de
afgelopen maanden voor veel aandacht. En elke
overpeinzing vormde weer het steeds terugkerend
pleidooi om ‘nooit meer te vergeten’ en om dit erfgoed te verankeren, niet alleen in de geschiedenis,
maar ook als een onmisbaar onderdeel in opvoeding
en onderwijs.
Voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
zijn deze maanden van het jaar vaak extra zwaar
beladen. Sommigen zijn blij met de extra aandacht,
voelen het als erkenning en gerechtigheid. Anderen
denken ‘houdt de oorlog dan nooit op’ en sluiten
zich liever af voor al dit nieuws over de oorlog in
Europa en Azië.

De pijn, woede en soms wanhoop blijven, hoelang
we ook zullen blijven spreken over de naoorlogse
periode. Toch mogen we niet vergeten hoeveel
goeds er tot stand is gekomen. Ik denk dan aan het
ontstaan van de zogenoemde ‘oorlogswetten’ die
in de loop der jaren zijn aangepast om een zo goed
mogelijke financiële ondersteuning te bieden. Velen
hebben zich jarenlang ingespannen om oorlogsgetroffenen een stevig steuntje in de rug te geven.
Eén van die mensen is Elske ter Veld, die per 1 mei
de Pensioen- en Uitkeringsraad heeft verlaten. Zij
heeft zich ruim 16 jaar intensief ingezet voor de
oorlogswetten. Als lid en ook als vicevoorzitter van
de Pensioen- en Uitkeringsraad heeft zij een grote
bijdrage geleverd aan het bewaken van een rechtvaardige en zorgvuldige uitvoering van de wetten.
En ze deed dat zeer betrokken, kleurrijk en deskundig. De Pensioen- en Uitkeringsraad en de cliënten
zijn veel dank verschuldigd aan deze bijzondere
bestuurder. Elders in deze editie treft u een interview aan met Elske ter Veld.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Toespraak van minister-president Mark Rutte bij de
Nationale Dodenherdenking, Amsterdam 4 mei 2015

Foto: Jasper Juinen

Herinneringen
doorgeven

Toen in Nederland de oorlog begon, woonde mijn
vader in Nederlands-Indië.
Zijn ouders stuurden hem in de meidagen van 1940
een kaartje, dat in schrille bewoordingen beschreef
hoe zij, vanaf de Maaskade op Noordereiland,
Rotterdam zagen branden.
Hoe het allesverzengende vuur van het bombardement de stad van zijn jeugd verwoestte en daar
dood en verderf zaaide.
‘Wij hebben de hel gezien’, staat er letterlijk.
Ik heb dat kaartje nog.
En ik koester het.
Als een herinnering die is doorgegeven.
Vorig jaar was ik zelf in Indonesië. Voor het eerst.
Ik legde daar bloemen op het ereveld Menteng
Pulo in Jakarta, de laatste rustplaats van ongeveer
5.000 Nederlandse militairen en burgerslachtoffers,
waaronder veel mensen die de Japanse kampen niet
overleefden.
Plotseling kwam er iemand naar me toe met een foto
van een oorlogsgraf uit Bandung.
Het was het graf van mijn tante, die ik alleen kende
uit de sporadische verhalen van mijn vader.
Ook zij overleed in een kamp.
Dat onverwachte menselijke gebaar, die foto, deze
nieuwe herinnering om door te geven - het raakte me.
Het ontroerde me.
Ook vandaag, op 4 mei, geven wij persoonlijke ervaringen en herinneringen door en creëren wij nieuwe.
Herinneringen aan een mensonterende oorlog die
70 jaar achter ons ligt en nog steeds zo dichtbij is.
Herinneringen aan al die plaatsen op de wereld waar
dappere Nederlandse mannen en vrouwen vochten
en vechten voor vrijheid, vrede, rechtvaardigheid.
En vooral: herinneringen aan alle mensen die er niet
meer zijn.
Vermoord om wie zij waren.
Gesneuveld in de strijd voor het goede.
Of zomaar omgekomen of omgebracht, door een
speling van het lot, uit willekeur bijna.
In de hel die oorlog heet.

Foto: Ilvy Njiokiktjien

JAAR
BEVRIJDING

Die herinneringen zijn waardevol, omdat ze
getuigen van ons diepe respect voor alle slachtoffers
van oorlog en geweld.
Omdat ze troost bieden en verbinden.
Maar ook omdat ze een machtig wapen zijn in de
strijd tegen onvrijheid en onrecht, die altijd en overal
gevoerd moet worden.
Ook in het hier en nu. Ook in Nederland.
Want achter elke uiting van antisemitisme, achter
elke vorm van extremisme die onze vrijheid ontkent,
achter elke daad van geweld die het fundament
van onze rechtstaat aantast, dreigen nog steeds die
woorden van toen.
‘Wij hebben de hel gezien.’
Elke vierde mei herdenken en eren wij de doden
met twee minuten stilte.
En dat blijven we doen.
Oud en jong samen.
Grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen.
En wie goed luistert, hoort in die twee minuten stilte
ontelbaar veel verhalen rondgaan.
Als het geritsel van bladeren.
Ontelbaar veel vragen.
Ontelbaar veel antwoorden, hoe moeilijk soms ook.
Ontelbaar veel herinneringen die worden
doorgegeven.
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Ellen Burka-Danby met haar

Foto’s: familiearchief Ellen Burka

dochters Astra en Petra.

Als kunstschaatskampioene
ontsnapte Ellen Burka aan
het dodentransport
Nederlands eerste kunstschaatskampioene Ellen Burka (93) vertelt
hoe zij tijdens de Tweede Wereldoorlog ternauwernood aan de vernietigingskampen is ontsnapt. Bij aankomst in het doorgangskamp
Westerbork schreef zij op haar registratiekaart: ‘Nederlands kampioene kunstschaatsen’. Achteraf bleek dit haar redding, want de Nazikampcommandant was een kunstschaatsliefhebber. Hij haalde haar
van de namenlijst voor het treintransport naar het vernietigingskamp
Sobibor. Na de oorlog emigreerde ze naar Canada en hield haar oorlogsverhaal lange tijd verborgen.
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Elsbeth Bon, Ellen’s vader
Paul Danby en Ellen.

Een Duits-Joodse achtergrond
‘Mijn ouders, Paul Joseph Danby en Rosie Goldstein, kwamen uit gegoede Duits-Joodse families.
Zij ontmoetten elkaar in Engeland. In 1910 trouwden
zij in Londen, waar mijn zus Margaret een jaar later
werd geboren. Na de Eerste Wereldoorlog werd
mijn vader manager van het Kempinski-restaurant in
Amsterdam. Daar ben ik op 11 augustus 1921 geboren. Op een dag moesten mijn ouders naar een
Joods feest en ik was benieuwd wat ze daar deden.
Van mijn gouvernante hoorde ik toen voor het eerst
dat we Joods waren. Toen ik negen jaar was zeiden
een paar vriendinnetjes dat Joden moordenaars en
slechte mensen waren. Daarom besloot ik maar om
niet langer Joods te zijn.’

Op school ontmoette
ik mijn hartsvriendin
Elsbeth Bon
Sierlijk zwieren
‘Als klein meisje danste ik graag met een chiffon
sjaaltje. Vanaf mijn vijfde had ik dansles, maar in 1933
kreeg ik een docente moderne dans die mij enorm
inspireerde. Op school ontmoette ik mijn hartsvriendin Elsbeth Bon met wie ik urenlang fietste en
schaatste. Diezelfde winter lag er drie maanden ijs en
begon ik op Friese doorlopers op een ijsbaan op het
Museumplein. Daar zag ik voor het eerst kunstschaatsers sierlijk zwieren over het ijs. Zo prachtig wilde

ik ook schaatsen. Mijn vaders secretaresse wist van
mijn passie en vroeg hem om kunstschaatsten voor
me te kopen. Elsbeth en ik kregen beiden 20 lessen
kunstrijden. Toen we zestien jaar waren kon er op
het Leidseplein op natuurijs worden geschaatst. Wij
deden onze schaatsen en onze korte rokken aan en
binnen een kwartier zag het zwart van de mensen die
voor ons applaudisseerden. Overal in het land gaven
we demonstraties en wonnen we alle wedstrijden.’
‘Gesperrt’
‘Op tien mei 1940 hoorde je de Duitse vliegtuigen
overvliegen en kwam Elsbeth mij op de fiets ophalen om te gaan kijken naar de bombardementen
bij Schiphol. Eenmaal bij Schiphol vielen de Duitse
bommen om ons heen. Nederlandse soldaten riepen
verbaasd: “Wat doen jullie hier?” en stuurden ons
weg. In december 1940 mochten Joden geen huishoudelijk personeel meer in dienst hebben, dus we
moesten afscheid nemen van onze gouvernante. In
1941 veranderde alles drastisch voor ons. Alle Joden
moesten zich laten registreren en kregen een J in
het persoonsbewijs en mochten niet meer in het
openbaar vervoer. Bij de opening van de nieuwe
schaatsbaan in de Apollohal in 1941 mocht ik niet
naar binnen, want er stond een groot bord op de
deur ‘Verboden voor Joden’. Dat vond ik heel erg,
want al mijn vrienden waren daarbinnen. Ik mocht
niet meer naar school. Vanaf eind april 1942 werden
we gedwongen een gele ster te dragen, dit vond ik
zeer pijnlijk. Mijn zus was arts en zat al ondergedoken. Zij wilde papieren en onderduikadressen voor
ons regelen, maar mijn vader wilde niet onderdui7

ken. Ook Elsbeths vader maakte zich ernstige zorgen om onze veiligheid en wilde dat wij wél zouden
onderduiken, maar mijn vader zei: ‘Nee, want ik ben
gesperrt’. In zijn registratiepas had mijn vader naast
de J een zogenoemde Sperr-stempel gekregen
van de Joodse Raad, die hem tijdelijk vrijstelde van
deportatie. Mijn vader gaf Elsbeths vader wel wat
kostbaarheden en geld mee in bewaring.’

Ik help een vriendin
van mij in een
moeilijke situatie!
Razzia
‘In de lente van 1943 kwamen twee Duitse soldaten
mijn grootmoeder van 83 jaar ophalen. Ik zie haar
nog voor me met haar koffer in haar handen op onze
trap. Een week later was het onze beurt. ’s Ochtends
om vijf uur werd er vanuit auto’s omgeroepen dat
alle Joden zich moesten klaarmaken voor vertrek
en het was iedereen verboden om de straat op te
gaan. Elsbeth sloop via de portieken naar ons huis in
de Veronesestraat. Mijn ouders deden in paniek de
deur open. Elsbeth ging naar mijn kamer en ik wist
van pure wanhoop niet meer wat ik moest doen. Er
was geen ontkomen aan deze razzia. Er werd aangebeld en een NSB-er schreeuwde dat we twintig
minuten hadden om koffers te pakken. Daarna liep
hij naar boven, waar Elsbeth en ik op mijn bed zaten.
Hij eiste ons persoonsbewijs en bij Elsbeth stond
er geen ‘J’ in. “Wat doe jij hier!?”, schreeuwde hij,
want niet-Joden mochten niet bij Joden in huis
komen. Elsbeth zei: “Ik help een vriendin van mij in
een moeilijke situatie!” Daarop zei de NSB’er: “Nou,
dan ga jij ook mee!” We gingen de deur uit en toen
stond er al een rij met Joodse buurtbewoners gereed. Hier moest Elsbeth afscheid van ons nemen.’
Nederlands kampioene kunstrijden
‘Bij aankomst in Westerbork schreef ik op mijn registratieformulier: ‘Nederlands kampioene kunstrijden’.
Achteraf is dit mijn redding geweest. Kampcommandant Gemmeker was geïnteresseerd in kunstschaatsen en daarom hield hij mij als Nederlands schaatskampioene nog enige tijd de hand boven het hoofd.
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Mijn moeder en ik moesten naar vrouwenbarak 85.
Al gauw moest ik naar een jongerenbarak. Twee
maal per week was er een selectie en de angst die ik
daarbij voelde is met geen pen te beschrijven. Tien
uur per dag moest ik turf steken of bij een boer op
het land werken. Twee weken later zag ik mijn vader
en moeder op transport gaan. Iemand riep mij uit
het veld waar ik werkte, dat mijn ouders mij nog even
wilden zien. Ik mocht vijf minuten op afstand naar hen
zwaaien en zag mijn vader in de deuropening van de
veewagon staan en hij keek naar mij. Mijn moeder
stond naast hem en draaide zich om toen ze me zag,
want dit afscheid was onverdraaglijk.’
Verplicht dansen en schaatsen
‘Voor de kampbewakers en hun vrouwen waren er
muziekavonden, opgevoerd door de geïnterneerde
Concertgebouworkestleden. Als kunstschaatsster
werd ik ingedeeld bij de dansvoorstellingen. Toen
het kouder werd in november werkte ik overdag
nog op het land. De boer kwam naar me toe, en
vroeg: “Jij bent toch een kunstrijdster?” Hij zei dat
de kampcommandant wilde dat ik een demonstratie
gaf voor het personeel. De boer vroeg: “Wie moet
ik bellen om je schaatsen te komen brengen?” Ik gaf
hem Elsbeths telefoonnummer en binnen drie dagen
bracht zij mijn schaatsen en wedstrijdkostuum naar
Westerbork, maar ik heb haar niet gezien. Godzijdank ging het toen dooien, want ik had twee jaar
niet geoefend!’
Een petitie voor mij
‘Een paar maanden later werd ik aangesteld als
dienstbode bij Duitse officieren. Twaalf uur per
dag moest ik werken in diverse huishoudens van
de Duitse kampbewakers. Kampcommandant Gemmeker hield een feest, waar ik zonder ster op mijn
kleding moest bedienen. Op dit feest bood een
Duitse officier mij meerdere glazen champagne aan
waardoor ik voor het eerst dronken werd. Vervolgens nam hij mij mee naar een lege kamer waar hij
eiste dat ik op zijn schoot moest gaan zitten. Dat
weigerde ik en stond tegen de muur aangeklemd,
omdat ik draaierig was en weg wilde. Gelukkig kwam
kampcommandant Gemmeker net op tijd de kamer
binnen en stuurde de officier weg, maar hij plaatste
mij in de strafbarak om te worden afgevoerd. Zijn
vriendin was echter ook dit voorval ter ore gekomen.

Ellen Danby.

Wonder boven wonder nam zij het initiatief voor
een petitie onder de Duitse officieren om mij niet op
het dodentransport te laten zetten. Niets wetende
van haar reddingsactie, bleef ik tot mijn verbazing
alleen achter van de 99 vrouwen die werden weggevoerd uit de strafbarak. In juni 1944 werd ik met
vele anderen opeengepakt in een goederentrein en
in tweeënhalve dag overgebracht naar het werkkamp
Theresienstadt. Onze trein werd vanuit de lucht
beschoten. Na aankomst moest ik dagelijks 8 uur
werken in een micafabriek en daarna 8 uur in de
keuken. In de keuken leerde ik mijn latere man
kennen, Jan Burka, een Tsjechisch kunstenaar. Het
keukenwerk leverde soms wat extra voedsel op. Het
lange harde werken op niets dan waterige soep was
zeer uitputtend en velen stierven aan besmettelijke
ziektes als cholera. Zelfs met een zware longontsteking moest ik doorwerken. Op een keer moest ik
lijken uitladen na een treintransport. Ik kon dit niet
aan en ben weggerend.’

Zij slaakte een
kreet van vreugde toen
zij ons zag
Bevrijd
‘In de nacht van 8 op 9 mei 1945 werd Theresienstadt bevrijd door de Russen. De dagen ervoor
hoorden we het Rode Leger naderen en alle kampbewakers sloegen op de vlucht. Van onze bevrijders

mochten wij het kamp niet verlaten omdat er cholera
heerste. Toch kon ik met Jan, dankzij vrienden die de
weg kenden, ontsnappen en konden we wat spullen
ophalen in zijn vroegere woning in Praag. We kregen
wat geld van zijn niet-Joodse vader. Vervolgens zijn
we in twee weken naar Nederland gelift, waar we tot
eind juni 1945 onderdak vonden bij mijn vroegere
gouvernante in Amsterdam. Zij slaakte een kreet van
vreugde toen zij ons zag. De volgende dag zagen we
mijn vriendin Elsbeth. Mijn zus Margaret werkte als
arts bij de United Nations Relief and Rehabilitation
Administration, dus dat weerzien duurde wat langer.
Mijn ouders en grootmoeder bleken vermoord te zijn
in Sobibor.’
Niets liever dan schaatsen
‘Met vaders geld dat Elsbeths vader had bewaard,
konden we voorlopig vooruit. Mijn zus Margaret
kwam in 1949 bij ons wonen in het ouderlijk huis
aan de Veronesestraat en zij is er altijd blijven
wonen. Kort na de oorlog trouwden we en Jan
ging naar de kunstacademie en werkte als grafisch
ontwerper. Ik wilde niets liever dan weer schaatsen.
De Canadese bevrijders herstelden de schaatsbaan
in de Apollohal voor hun ijshockey en daar kon ik
gelukkig weer trainen. In 1946 won ik het Nederlands kampioenschap kunstrijden, terwijl ik zwanger
was van Petra, maar dat belette mij niet. Mij werd
gevraagd om de allereerste Nederlandse ijsshow
te realiseren en dat werd een enorm succes. Toen
de Koude Oorlog begon wilde mijn man emigreren
uit angst voor herhaling. In 1951 zijn we naar Canada
geëmigreerd.’
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Als eerste vrouw ter
wereld sprong zij een
drievoudige sprong
Verborgen verleden
‘In Canada merkte ik al snel dat er veel antisemitisme was. Vele verenigingen en de betere sportclubs
lieten geen Joden toe. Zo zouden mijn dochters
dus nooit toegelaten worden als die clubs wisten
dat ze Joods waren. Ook wilde ik mijn dochters mijn
oorlogsgeschiedenis besparen, dus hield ik mijn
verleden verborgen. Pas in 1964 werden de eerste
Joden toegelaten tot Petra’s sportclub. Mijn dochters
gingen met mij naar de Anglicaanse kerk en dachten dat zij christelijk waren. In 1954 verliet mijn man
ons. Opeens stond ik er alleen voor met twee kleine
kinderen, zonder inkomsten. Toevallig kende iemand
in Toronto mijn succesvolle Hollandse ijsshow en
vroeg of ik schaatslerares wilde worden. Zo draaide
ik als schaatsdocente vele uren om rond te komen.
In alle vrijheid kon ik de dans en choreografie in mijn
lessen introduceren. Als coach en choreografe heb ik
vele jonge Canadese talenten mogen trainen en doe
dat nog met veel plezier. Ook mijn dochters trainden

mee en Petra had veel talent. Als eerste vrouw ter
wereld sprong zij een drievoudige sprong op het ijs.
Zij won in 1964 brons op de Olympische winterspelen
en werd Wereldkampioen kunstschaatsen in 1965.’
Mijn leven gaat als een film aan mij voorbij
‘Ik respecteer ieder levend wezen en iedere religie,
maar ik ben een atheïst want ik geloof dat religie
juist oorlogen veroorzaakt. Kijk maar naar de huidige wereldproblematiek! Inmiddels kunnen Joden
in Canada overal lid van worden en in alle vrijheid
hun godsdienst beleven, maar ik denk dat het altijd
opnieuw kan gebeuren. Toen mijn dochters Petra
en Astra 16 en 18 jaar waren, vond ik het tijd om
hen mijn oorlogsverleden te vertellen. Uit respect
hadden zij mij nooit iets hierover gevraagd, maar
achteraf hebben zij altijd geweten dat er iets in mijn
verhalen ontbrak. In 2008 heeft mijn dochter Astra
een film over mij gemaakt ‘Skate to Survive’, die nog
te zien is op You Tube. In januari 2015 was er een
‘Andere Tijden Sport’-documentaire over mijn leven.
Gelukkig zie ik mijn leven zelf ook als een film die
aan mij is voorbijgegaan en word ik in mijn doen en
laten niet door mijn verleden gehinderd.’
Interview: Ellen Lock

Ellen Burka-Danby en Elsbeth Bon, 2014.
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Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ontvangen oproepen kunnen niet direct worden
geplaatst, omdat er veel verzoeken binnenkomen.
De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de oproepen. Alle oproepen zijn te
zien op de website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Wie kan ons meer informatie geven omtrent het
oorlogsverleden van onze moeder Jeanne ‘Ank’
Woerdeman-Evenhuis? Ze begon haar werk toen
ze informatrice was bij de NS in Leeuwarden en
heeft later Joodse kinderen in veiligheid gebracht.
Haar vader, Jan Evenhuis, was actief in het verzet in
Friesland. De informatie die wij nu hebben is samengevat op de Wikipediapagina http://nl.wikipedia.
org/wiki/Jeanne Dientje_Woerdeman-Evenhuis. Wij
hopen onze moeder te nomineren voor een Yad
Vashem-onderscheiding als ‘Rechtvaardigen onder
de Volkeren’ en wij hebben daar meer informatie
voor nodig. Reacties graag naar: Bart Woerdeman,
Jacob Groenplantsoen 1, 1035 MA Amsterdam, tel:
06-22409913, e-mail: bwoerdeman@icloud.com
Wie heeft mijn moeder gekend (M.H.J. Lieftink,
roepnaam Pietje). Ik ben geboren in kamp Banjoebiroe. Mijn broers waren Joop en Arie Lieftink. Ik ben
in het bezit van hun identiteitskaarten. Mijn moeder
is al gestorven en ik wilde graag meer weten over
Banjoebiroe en mensen die daar ook zijn geweest.
Mijn naam is Bertha Koehl-Jones, 2033 W. Vineyard
Plains Drive, Queen Creek, AZ 85142, USA, tel:
+1 480-239-4281, e-mail: oma.jones08@cox.net
Ik ben op zoek naar Harry Roeper. Harry woonde
in de jaren 1949/1950 in de 2e of 3e Oosterparkstraat in Amsterdam. In diezelfde periode ging hij
samen met mij en Hans Duveen naar de eerste klas
van de mulo op de Voormalige Stadstimmertuin in

Amsterdam. Harry moet zijn geboren rond de jaren
1936/1937. Is er iemand die met deze gegevens mij
iets meer kan vertellen, mogelijk een (e-mail) adres,
of telefoonnummer? Ik zou heel graag het contact
met hem willen herstellen. Contact: Nathan Elsas,
Galgenweellaan 47, bus 5, 2050 Antwerpen, België,
tel en fax: +32 32191913, e-mail: elsas-n@proximus.be
In verband met een poging om postuum voor Noor
Josephus Jitta-Leeuwenberg, in de Tweede Wereldoorlog woonachtig A 176 te Heiloo, een Yad
Vashem-onderscheiding aan te vragen, zijn haar kinderen en een zoon van een bij haar ondergedoken
echtpaar op zoek naar Kinna Klein (waarschijnlijk in
Israël), dochter van een Groningse arts en 5 jaar oud
toen zij in 1942 bij onze moeder onderdook. Wij zoeken ook Johanna Leijsen (haar Joodse meisjesnaam
is ons onbekend), echtgenote van een Amsterdamse
arts, die in 1943 bij Noor ondergedoken zat. Reacties
graag naar: Sophie Josephus Jitta (1946), Keizersgracht 1, 1015 CC Amsterdam, tel: 020-6227272,
e-mail: sophiejitta@xs4all.nl
Overlevenden en nabestaanden krijgsgevangenenkamp Nagasaki/Fukuoka-2 gezocht. Op 13 september 2015 zal in Nagasaki op de plek waar het
krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2 lag een herdenkingsmonument worden onthuld. De projectgroep
(zie http://www.aggelen.com/fukuoka/) is op zoek
naar overlevenden en nabestaanden van ex-krijgsgevangenen om hen hiervan op de hoogte te brengen.
Onder de krijgsgevangenen bevonden zich enige
honderden voornamelijk jonge Nederlandse marinemannen en KNIL-militairen die in maart 1942 krijgsgevangenen werden genomen. Van de Nederlandse
krijgsgevangenen zijn er 41 gestorven gedurende
de periode van hun gevangenschap. In de loop van
1945 kwamen de overlevenden van Fukuoka-2 thuis.
Reacties graag naar: André W. Schram, tel:
06-53890356, e-mail: a.w.schram@me.com
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Ik breek graag een lans
voor onze cliënten!
De Pensioenen Uitkeringsraad
neemt afscheid
van Elske ter Veld.

12 Aanspraak - juni 2015

Oud-PvdA staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(1989-1993) Elske ter Veld vertelt in dit interview over haar betrokkenheid bij de Pensioen- en Uitkeringsraad vanaf 1998 tot 1 mei 2015 in
diverse functies.
Waar komt uw strijdlust vandaan?
‘Wetten zijn bedacht in Den Haag, maar de praktijk pakt soms anders
uit. Dan probeer ik nog graag een lans te breken voor onze cliënten!
Als de dingen niet zijn zoals ze horen te zijn, dan kan het misschien
toch anders. Van huis uit ben ik gewend op te komen voor mijn jongere
broers en zussen. Mijn ouders waren echte SDAP’ers. Ik ben geboren in
Groningen op 1 augustus 1944. Mijn moeder liep met mijn kinderwagen
vol bonkaarten onder mijn matras rond. Toen ik acht jaar was, wist ik

al dat ik Tweede Kamerlid wilde worden zoals mijn
oudoom, de kinderboekenschrijver Theo Thijssen
van ‘Kees de Jongen’. Na de Sociale Academie werd
ik via Jongerenwerk vanzelfsprekend lid van de FNV,
vervolgens ging ik aan de slag bij het FNV-secretariaat voor vrouwelijke werknemers in Amsterdam.
Vanuit het vakbondswerk werd ik in 1981 tot Kamerlid gekozen, zodat mijn droom uitkwam.’
Hoe raakte u betrokken bij de Pensioenen Uitkeringsraad?
‘Tijdens mijn Kamerlidmaatschap had ik de sociale
verzekeringswetten in mijn portefeuille. In 1984 zag
ik van nabij de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 ontstaan, kortweg Wubo
genoemd. Dankzij de lange adem van mevrouw
Hennie Reimelink, die voor haar broer en andere
burger-oorlogsgetroffenen het idee voor deze wet
heeft aangekaart in de Tweede Kamer. In 1997 vroeg
de toenmalige voorzitter van de Raadskamer Wubo,
Theo Terhorst, mij om hem op te volgen en in 1998
werd ik benoemd. Ik kende Terhorst nog uit de tijd
dat ik als Tweede Kamerlid stage ging lopen bij de
Sociale Dienst van de Gemeente Den Haag, waar hij
directeur was. Ik zag toen hoe de wetgeving stuitte
op bepaalde praktijksituaties. Is dit wel zoals de wet
is bedoeld? Ook als deze wet, de Wet uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, in de praktijk
anders uitpakt, moet de Pensioen- en Uitkeringsraad
- een college van negen leden waarin de verschillende doelgroepen zijn vertegenwoordigd - soms een
knoop doorhakken en een beslissing nemen.’
Had u al affiniteit met de burger-oorlogsgetroffenen?
‘Ja, via de vriendenkring van mijn ouders kreeg ik
verhalen mee van mensen die ernstig oorlogsgeweld
hadden overleefd, zowel hier in Europa als in Azië. In
de afgelopen zeventien jaar woonde ik maandelijks
hoorzittingen bij waarbij met name de burger-oorlogsgetroffenen hun bezwaarschrift kunnen toelichten. Aan dit persoonlijke contact met hen bewaar
ik goede herinneringen. Een bijzonder aspect dat ik
vaak teruglas in hun dossiers is dat het oorlogsgeweld hen plotseling overkwam. Je was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. Dat laat deze
gewone burgers, die opeens overvallen werden door
oorlogsgeweld zoals een schietpartij of een bombar-

dement, vaak achter met een gevoel van machteloosheid en dat blijft bij hen knagen.’
Waar kon u het verschil maken in de Pensioenen Uitkeringsraad?
‘Ik ben nog altijd goed op de hoogte van de sociale
wetgeving en overzie vaak snel de gevolgen van een
wetswijziging voor onze wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Zo heb ik altijd naar garanties gezocht om te voorkomen dat iemand door
de toekenning van onze financiële ondersteuning er
per saldo op achteruit kan gaan door het wegvallen
van andere inkomstenafhankelijke regelingen, zoals
de huursubsidie, de zorgtoeslag of een vrijstelling
van gemeentelijke belastingen.
Voorafgaand aan de overgang van de Pensioen- en
Uitkeringsraad naar de SVB in 2011 was ik als plaatsvervangend voorzitter betrokken bij de harmonisatie
van de verschillende wetten en bij het samengaan
van de verschillende Raadskamers in één afgeslankt
College van Raadskamers. Het was de afgelopen vier
jaren heel prettig samenwerken met de voorzitter
mevrouw Hans Dresden en met de overige zeven
Raadsleden. We keken bij de uitvoering van de wetten steeds meer naar welke wet voor de cliënt het
meest gunstig uitpakte. Ook streefden we naar minder administratieve rompslomp voor cliënten en een
vereenvoudiging van de wet- en regelgeving voor
onze steeds oudere cliënten. Zo ontstond de ‘Deelname aan het Maatschappelijk Verkeer’, een bijdrage voor reis-, internet- en telefoonkosten waardoor
iemand minder geïsoleerd raakt en sociaal actief kan
blijven en de toekenning van een vast budget voor
huishoudelijke hulp.
Van 1 januari tot 1 mei 2015 was ik voorzitter van een
adviesgroep van vier raadsleden voor het beleid en
de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. We
hebben gekeken of deze regeling eenvoudiger en
met minder papierwerk voor de rechthebbende kan
worden ingepast en ook hier geldt dat bij ‘samenloop’ met onze andere wetten de beste uitkomst
voor de cliënt moet worden verkregen. Nu zit mijn
taak erop, ik heb dit werk altijd met veel plezier gedaan en zal mij blijven inzetten voor mensen die dat
nodig hebben.’
Interview en foto: Ellen Lock
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Resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek
Door de tevredenheid over de dienstverlening
geregeld te meten krijgen wij een beter zicht op
de zaken die in uw ogen goed gaan of beter kunnen. Naast vragen over de dienstverlening in het
algemeen, over onze betalingen, de wederzijdse
contacten en de informatievoorziening wilden wij
dit keer meer aandacht besteden aan uw ervaringen bij het stellen van vragen, het indienen van
aanvragen, het doorgeven van wijzigingen en
het uiten van ongenoegen.
Eind 2014 werden 3.450 pensioen- en uitkeringsgerechtigden binnen en buiten Nederland verzocht
om mee te werken aan het onderzoek naar de tevredenheid over de dienstverlening van de afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. In totaal
zijn er 1.547 reacties binnen de gestelde termijn
ontvangen. Omdat er dit keer geen herinneringen
zijn verzonden is de respons met 45% iets lager dan
in voorgaande onderzoeken, maar nog steeds zeer
hoog voor een dergelijk onderzoek.
Resultaten
De algemene tevredenheid over de dienstverlening
is ten opzichte van voorgaande onderzoeken toegenomen. In 2009 gaf 90% aan tevreden tot zeer
tevreden te zijn, in 2012 was dit 92% en dit is nu
toegenomen tot 94%. Het percentage van de ondervraagden dat ontevreden of zeer ontevreden was is
in alle onderzoeken gelijk gebleven (1%).
Als rapportcijfer voor de dienstverlening werd
gemiddeld een 8,3 gegeven. Bij contacten met de
afdeling V&O waren de ondervraagden vooral tevre-

den over een respectvolle en vriendelijke behandeling, het nakomen van afspraken, het goed luisteren
naar de vraagsteller en de deskundigheid. Wat lager
scoorde het meedenken bij problemen of het nemen
van verantwoordelijkheid voor dingen die niet goed
zijn gegaan, evenals het inlevingsvermogen van
medewerkers bij de behandeling van klachten. Wij
zullen nagaan hoe dit verbeterd kan worden. De
tevredenheid over de betalingen, het doorgeven
van wijzigingen, het blad Aanspraak en de informatievoorziening in de vorm van folders en mededelingen is groot. De vindbaarheid van informatie op de
website scoorde lager, evenals de duidelijkheid van
formulieren bij aanvraagprocedures. Ook op deze
terreinen wordt onderzocht of verdere verbeteringen
mogelijk zijn.
Hoe zoekt u contact
Van de ondervraagden geeft 69% aan in eerste
instantie telefonisch contact te zoeken als er vragen zijn. Een goede telefonische bereikbaarheid
van de afdeling is dus van groot belang. Daarnaast
heeft 41% ook wel eens schriftelijk contact gezocht.
Slechts 11% heeft aangegeven soms e-mail voor
contacten te gebruiken (vooral cliënten in het buitenland). Over de volledigheid en duidelijkheid van de
antwoorden op gestelde vragen was 13% nog niet
geheel tevreden zodat ook dit een aandachtspunt
voor verbetering is.
Een bijzondere doelgroep
Vergeleken met het klanttevredenheidsonderzoek over
de dienstverlening van andere wetten en regelingen
die de SVB uitvoert vallen tot slot twee dingen op.
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Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen maken,
mede door de gemiddelde leeftijd van 80 jaar en
drie maanden, veel minder gebruik van het internet
en e-mail en zijn door de meer persoonlijke dienstverlening die zij gewend zijn van de afdeling V&O
iets positiever over de dienstverlening van de SVB
dan niet-V&O cliënten.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
cliënten die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.

Dankzij u weten wij of de geboden kwaliteit van onze
dienstverlening ook zo wordt ervaren en waar
verdere verbetering wenselijk is.
Als u meer informatie wenst over dit onderzoek of
informatie wenst over het huidige aantal gerechtigden, de gemiddelde hoogte van pensioenen
en uitkeringen of het aantal aanvragen per wet op
jaarbasis, kunt u contact opnemen met de redactie
van Aanspraak. De contactgegevens vindt u op de
achterzijde van Aanspraak.

Beleidswijziging causaliteit osteoporose
Het is algemeen bekend dat botten langzamerhand
hun stevigheid verliezen bij het ouder worden.
Die stevigheid wordt opgebouwd als kind en tiener
en langzaam afgebroken als iemand volwassen is.
Bij sommige mensen worden de botten echter heel
erg broos. Dan is er sprake van osteoporose, ook
wel botontkalking genoemd.
Naar aanleiding van een Israëlisch onderzoek en
op grond van een rapport van een door de PUR
ingestelde commissie van Nederlandse medische
experts op het gebied van botontkalking heeft de
PUR in de vergadering van 11 maart 2015 besloten
om het beleid voor osteoporose aan te passen.
Als iemand voor zijn 21e levensjaar minimaal zes
maanden in een kamp was geïnterneerd kan een
causaal verband worden aangenomen tussen de
aandoening osteoporose en dit kampverblijf. Ook
als iemand minimaal zes maanden in onderduik was
met slechte voeding (in vergelijking met de situatie
ter plaatse) in combinatie met een gebrek aan beweging en zonlicht, dan kan een causaal verband tussen
osteoporose en de onderduik worden aanvaard.
Heeft u voor uw 21e jaar minimaal zes maanden in een
kamp of in onderduik onder slechte omstandigheden
verbleven en maakt u kosten die in verband staan met
osteoporose (bijvoorbeeld medische behandelingen
of medicijnen of kosten in verband met een botbreuk)

die niet door een ziektekostenverzekering of door een
andere instantie worden vergoed dan, kunt u overwegen hiervoor een aanvraag in te dienen bij de SVB.
Als u voor 1 oktober a.s. aanvraagt, wordt - bij een
positieve beslissing - als ingangsdatum de datum
van de beleidswijziging aangehouden (1 maart 2015).
Heeft u de kosten van medisch noodzakelijke medicijnen en behandelingen in verband met osteoporose voor 1 maart 2015 gemaakt, dan kunnen deze
kosten in het kader van de Wuv en de Wubo worden
vergoed tot maximaal het jaar voorafgaand aan
de aanvraag. Met andere woorden: als u in 2015
aanvraagt, dan kunnen kosten vanaf 1 januari 2014
nog voor vergoeding in aanmerking komen.
Bij iedere aanvraag zal er aan de bovengenoemde
criteria worden getoetst en zal moeten worden vastgesteld of er sprake is van osteoporose. In geval van
een botbreuk zal moeten worden vastgesteld dat de
breuk een gevolg is geweest van osteoporose en bijvoorbeeld niet is gekomen door een verkeersongeluk.
Als de causaliteit van osteoporose bij u eerder is
afgewezen en u daar thans medische kosten voor
maakt die niet worden vergoed, dan kunt u om een
herziening van dit besluit verzoeken. Bij aanvragen
en bezwaarschriften die op 11 maart 2015 nog in
behandeling waren is al rekening gehouden met
het nieuwe beleid.
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Het was
niet zo
zwart-wit!

Verzetsstrijdster
Hebe Kohlbrugge
(101 jaar): ‘Er waren
ook enkele goeden
onder de kwaden!’
16 Aanspraak - juni 2015

Verzetsstrijdster Hebe Kohlbrugge smokkelde belangrijke informatie
van het verzet via de ‘Zwitserse weg’ naar de Nederlandse regering in
Londen. Samen met jonkheer Pieter Jacob Six, vanaf eind maart 1943
de leider van de verzetsgroep de Ordedienst, opereerde zij vanuit de
Koepelkerk aan de Stadhouderskade in Amsterdam.
Onverhoopt werd Hebe Kohlbrugge in 1944 in de trein betrapt op een
vals persoonsbewijs en opgepakt. Achtereenvolgens zat zij gevangen
in het Oranjehotel en de kampen Vught en Ravensbrück. Deze dappere dame is nu 101 jaar en kan hiervan nog getuigen. Graag wil ze
ons meegeven dat het niet zo zwart-wit was tijdens de oorlog, want er
waren ook enkele goeden onder de kwaden.

Kritisch
‘Mijn vader was landbouwkundige en mijn moeder
was een Duitse. Op 8 april 1914 ben ik als jongste
van vijf meisjes geboren in een hervormd gezin in
Utrecht. Mijn achternaam was in die tijd bekend in
protestants-christelijke kring, want mijn overgrootvader was Hermann Friedrich Kohlbrugge, een Nederlandse theoloog, die in die tijd nog steeds veel
gelezen en besproken werd. Na mijn HBS deed ik
een eenjarige verpleegopleiding. In maart 1936 ging
ik naar Duitsland om mij te oriënteren en ik werd
geplaatst in de gemeente Fehrbellin dichtbij Berlijn.
Ik werkte voor een kerk die was aangesloten bij de
Bekennende Kirche, een groep protestantse kerken
die kritisch stond tegenover Hitler’s antisemitisme en
zijn staatskerk. Op 10 november 1938, de dag na de
Kristallnacht, liep ik met mijn gastheer in Berlijn en
we schrokken enorm van de trieste aanblik van alle
in puin geslagen Joodse bezittingen.’
Verbannen
‘Veel Duitsers vroegen om een Ariërverklaring, een
verklaring dat je niet-Joods was, die alleen verstrekt
kon worden via de naamregisters in oude kerkboeken. Ook ik heb van die verklaringen uitgereikt. Mijn
kerkelijke jeugdwerkgroep was populairder dan de
plaatselijke Hilterjugend en dat stak. Ik werd op het
gemeentehuis ontboden. Ik zei: ‘Guten Morgen!’
Twee heren eisten de Hitlergroet van mij, waarop
ik antwoordde: ‘Is goedemorgen dan geen mooie
groet?’ In de volgende weken deelde ik stencils met
de verboden preken van Niemöller uit en werd ik
met mijn auto aangehouden. Ze pakten me de volgende dag op vanwege het verdachte pakket achter
in de auto. De Nederlandse gezant in Berlijn moest
mij vrijpleiten en ik werd ‘für ewig’ uit Duitsland verbannen. In 1939 ging ik theologie studeren in Basel,
maar toen de oorlog uitbrak kon ik mijn studie niet
voortzetten en keerde ik terug naar Nederland. Bij
dominee Dijkstra in Amsterdam kon ik inwonen. Ik
ging werken bij het secretariaat van de Nederlands
Hervormde kerk.’
Bijna te laat
‘Na de Duitse inval raakten mijn zus Hanna en ik
betrokken bij de Lunterse Kring, een groep aangespoord door predikanten die meeleefden met
de Bekennende Kirche. We verspreidden illegale

bladen als Vrij Nederland en Het Parool. Toen de
Duitsers de Nederlanders al binnen enkele maanden dwongen om de Ariërverkaring te tekenen als
zij hun beroep wilden behouden, weigerde Hanna
dit en kon daardoor niet aan de slag als docente op
een school. Gelukkig kon ze via een organisatie die
hulp bood aan werkeloze intellectuelen nog zonder
zo’n verklaring bij de universiteitsbibliotheek werken.
Onze verzetsvriend dominee Jan Koopmans schreef
een brochure ‘Bijna te laat’ die wij 30.000 keer illegaal lieten drukken en verspreid hebben over heel
Nederland. Hierin riep hij op tot het weigeren van de
Ariërverklaring, want als niemand tekende, dan zouden de Duitsers het onderscheid niet kunnen maken
tussen Joden en niet-Joden en de vervolging heel
sterk bemoeilijken.’
De Zwitserse weg
‘In het voorjaar van 1942 had de Nederlandse
regering in Londen behoefte aan een betrouwbare
communicatielijn met het verzet. Hun radioboodschappen uit Londen strookten niet meer met de
werkelijkheid in bezet gebied en stichtten soms
zelfs verwarring. Voor de jongemannen uit onze
verzetsgroep, die opgepakt werden om in Duitsland
te gaan werken, was deze taak onmogelijk. Daarom besloot ik zelf te gaan. Eenmaal in Zwitserland
beland in juli 1942, bezocht ik de theoloog Willem
Visser ’t Hooft in Genève, die de opdracht van de
Nederlandse regering in Londen had materiaal te
verzamelen. Hij was dus erg dankbaar voor alle
gegevens die ik meebracht. Vervolgens bezocht ik
de theoloog Karl Barth, mijn vroegere hoogleraar
in Basel. Na zes weken keerde ik terug met allerlei
materiaal en met een brief van Karl Barth gericht
‘An meine Freunde in den Niederlanden’. De brief
werd vertaald, illegaal gedrukt en in enkele duizenden exemplaren verspreid, met de boodschap dat
het je plicht was om je als christen te verzetten tegen
de bezetter. Vanaf eind maart 1943 werkte ik intensief samen met jonkheer Pieter Jacob Six, de leider
van de Ordedienst, een onderdeel van de Binnenlandse Strijdkrachten. Microfilms werden nu regelmatig naar Zwitserland gesmokkeld. Ik werd gezocht
door de Gestapo en moest onderduiken. Met steun
van Hanna lieten we ragdunne microfilms in de
kaften van boeken naaien door een bevriende boekbinder van de universiteitsbibliotheek. Die boeken
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werden per universitaire post naar Zwitserland verstuurd. Via mijn contacten kwam het spionagenetwerk tot stand voor ‘de Zwitserse weg’, waarbij veel
militaire, politieke en maatschappelijke informatie
gesmokkeld kon worden naar de regering in Londen.’
Doodsbang dat ik iemand zou verraden
‘Op 4 april 1944 werd ik gepakt in de trein van Tilburg naar Amsterdam. Op het station in Tilburg zou
iemand staan te wachten. Maar er kwam niemand.
Toen ik terugging naar Amsterdam was er scherpe
controle in de trein en mijn persoonsbewijs was vals.
In de trein werd ik gearresteerd. Vliegensvlug stopte
ik mijn microfilms in de jaszak van een medepassagiere direct naast mij. Pas weken later vond zij die en
heeft ze bezorgd bij een verzetsman. In mijn koffer
zaten helaas nog meer microfilms. Op station Amsterdam werd ik met nog drie gevangenen uit die
trein om de beurt verhoord. Tijdens het lange wachten vroeg ik of ik een boterham uit mijn koffer mocht
halen omdat ik zo’n honger had. Dit werd toegestaan. Snel pakte ik niet alleen het brood, maar ook
de overige microfilms. Vervolgens wilde ik naar het
toilet en dit mocht ook. Terwijl ik de microfilms door
het toilet spoelde, kwam de Duitse bewaker achter
me aan en zag nog net hoe de films verdwenen.
Woest was hij, maar ze vermeldden dit natuurlijk niet
in mijn verhoorverslag, omdat dan zou blijken hoe
dom zij waren geweest om mij het bewijsmateriaal
te laten vernietigen. Daar had ik veel geluk mee.
Vanuit het Gestapokantoor in Amsterdam werd ik
naar het Oranjehotel in Scheveningen gebracht.
Ik bleef mijn valse verklaring maar repeteren. Ze
hadden mij opgepakt vanwege mijn valse persoons18 Aanspraak - juni 2015

bewijs. Hierin was mijn naam Christine Doorman.
Ik moest volhouden dat dit mijn naam was. Ik verzon dat ik Rijksduitse was, die haar verloofde wilde
bezoeken, waarvan ik al zo lang niets had gehoord.
Omdat Nederlanders zo vervelend tegen Duitsers
waren, was het voor mij noodzakelijk geweest om
dit Nederlands persoonsbewijs aan te schaffen.
Mijn Duitse verhoorder zei: “Hoe kunt u bewijzen
dat u Rijksduitse bent?” Ik antwoordde: “Geen Nederlander spreekt zo goed Duits als ik!” en hij trapte
erin. Ik kreeg 10 maanden en was doodsbang dat ze
me zouden martelen en dat ik alles zou verraden.
Ik werd naar Kamp Vught gebracht. Daar vroeg
Aufseherin Jo naar wat ik had gedaan en ik vertelde
haar exact hetzelfde. Toen ik klaar was, zei ze: “Dat
geloof je toch zelf niet?!” Maar ze heeft me niet
verraden! Op Dolle Dinsdag vond mijn deportatie
naar Ravensbrück plaats, waar ik voor straf naar toe
moest voor het hebben van een vals persoonsbewijs.
Verder hadden ze geen bewijs tegen mij, behalve
dat ik mij als Rijksduitse had moeten melden!’
Overleven in Ravensbrück
‘Omdat ik verpleegster was, mocht ik in de ziekenwagon naar Ravensbrück. Daar moest ik de pasgeborenen verzorgen. In die winterse kou stierven er velen
voor het open raam van de barak, zonder moedermelk en met wel tien andere baby’s in één bed. Later
was ik getuige van medische experimenten die werden uitgevoerd door de kamparts, zoals sterilisatie
zonder verdoving op Zigeunerkinderen van 5 tot
14 jaar. Dagelijks stond ik urenlang op appel naast
twee Tsjechische communistes met wie ik bevriend
raakte. Een van hen gaf me een warm vest. Zij zaten
langer in het kamp en hadden dus betere connecties. Ik raakte verzwakt van te weinig eten en te
zware arbeid en kreeg hoge koorts en moest naar de
ziekenbarak. Mijn Tsjechische vriendinnen vreesden
dat alle mensen uit die barak binnenkort verbrand
zouden worden. Zij redden mij nog net op tijd met
een draagbaar daaruit. Aan hen dank ik mijn leven!
Na 10 maanden gevangenschap werd ik vrijgelaten,
maar ik had tuberculose en was zeer verzwakt.’
Nergens welkom
‘Eind januari 1945 kwam ik als ‘Christine Doorman’ vrij
en werd door de kampleiding op de trein naar Berlijn
gezet. Om het land te kunnen verlaten had ik een

stempel nodig op mijn ontslagbrief uit Ravensbrück
en moest mij melden in Zimmer 24 van het SD-hoofdkantoor. Ik trof de officier met zijn liefje op schoot
achter zijn bureau aan. Hij zette onbewogen zijn stempel en riep: “Raus!”. Na een lange reis stopte de trein
in de grensplaats Nieuweschans, want in Nederland
was de spoorwegstaking aan de gang. Ik zag een militaire trein staan en stapte er in. Een Duitse militair trof
mij daarin aan, slecht gekleed, broodmager en ziek.
Ik toonde hem mijn ontslagbrief, waarvan hij zo schrok
dat hij de deur van mijn coupé dichtsloeg alsof ik niet
bestond. In Zwolle waren allen ondergedoken en
weg op de vier adressen waar ik aanbelde. Gelukkig
nam de vijfde mij in huis, gaf mij onderdak en eten.
’s Nachts stapte ik op een open treinwagon waar ook
een jong stelletje op zat. We reden over een schitterend besneeuwde Veluwe bij volle maan. Ik prees
mezelf gelukkig bijna thuis te zijn. Mijn zus Hanna was
bij een goede vriendin ondergedoken, maar twee
zussen was toch teveel op dit adres. Het weerzien was
geweldig, maar ik werd nog gezocht. Hanna bracht
mij ernstig ziek van de tbc onder op het adres van
dominee Jan Koopmans in Amsterdam, die zelf elders
was ondergedoken. Hanna verzorgde mij goed, terwijl
haar illegale werk onverminderd doorging.’
Bevrijd
‘Op 12 maart 1945 werden bij het Weteringplantsoen
24 personen in koelen bloede door de bezetter als
represaille gefusilleerd. Jan Koopmans keek naar
deze executie vanuit het raam van zijn onderduikadres. Eén van de kogels vloog over het hoofd van de
slachtoffers en trof Koopmans in het hoofd. Twaalf
dagen later overleed hij aan zijn verwondingen. Voor
ons was dit een groot verdriet. Pas toen we werkelijk
bevrijd waren konden mijn zus en ik naar mijn ouders
in Veenendaal. Na de bevrijding sprak ik dominee
Miskotte na een kerkdienst in Amsterdam. Gedurende mijn gevangenschap had ik nooit meer aan
God gedacht en ik voelde me bezwaard hierover.
Miskotte zei: “Ook al dacht jij niet meer aan God,
Hij dacht wel aan jou.” Dankzij deze woorden pakte
ik de draad weer op.’ Mijn tuberculose herstelde
maar niet en ik moest gaan kuren in Zwitserland.’
Contacten achter het IJzeren Gordijn
‘Na twee jaar kuren was ik hersteld. In 1947 kreeg
ik een kantoorbaan bij de Raad voor Kerk en Over-

heid in Den Haag. Vanuit de Hervormde Kerk werd
mij gevraagd om contacten te leggen in Duitsland
en achter het IJzeren Gordijn. In 1961 kon ik mijn
oude Tsjechische vriendinnen opzoeken. Er was
niets meer over van hun communistische idealen en
ik schrok van alles wat zij niet mochten zeggen. Ik
legde contacten tussen theologen in Nederland en
in het Oostblok. Ik heb 81 Nederlandse theologiestudenten naar het Oostblok gestuurd, die er goed
werk hebben verricht. Vorige week had ik in Utrecht
een reünie met wel 22 theologen uit het voormalige
Oostblok.’
Dankbaar
‘Op 13 december 1999 maakte een achteruitrijdende bestelwagen een eind aan het leven van Hanna. Wij woonden samen en ze ging gewoon even
boodschappen doen. Ik mis haar nog iedere dag.
Toch ben ik God dankbaar voor drie dingen. Ten
eerste dat Hij ervoor zorgde dat de Duitse verhoorder in Scheveningen mij geloofde. Ten tweede dat
de Aufseherin Jo van Drunen in kamp Vught mij
niet verraadde. En ten derde voor het vest van de
Tsjechische communistes in Ravensbrück. Aan hen
heb ik mijn leven te danken. Ik zou de dochters van
Aufseherin Jo nog willen spreken over haar zwijgen.
Wij categoriseren deze kampbewakers altijd iets te
gemakkelijk. Jo heeft mij niet verraden, er waren
ook zeker goeden onder de kwaden! Dat wil ik
vooral meegeven!’
Interview en foto’s: Ellen Lock

ten toon
Digitale expositie:
Walcheren onder Water
Op de website van het Zeeuws Archief:
www.tweedewereldoorlog.nl/zeeland
Op het symposium ‘Inundatie Walcheren 1944’ in
Middelburg op 22 april 2015 heeft het Nationaal
Comité 4 en 5 mei de digitale expositie ‘Walcheren
onder Water’ gelanceerd. De tentoonstelling is
te zien op www.tweedewereldoorlog.nl/zeeland
De inundatie van Walcheren maakte de bevrijding van Nederland mede mogelijk. Dit jaar viert
Nederland 70 jaar Bevrijding.

te doen

“De Zeeuwen zijn altijd heel trouw in het herdenken
en in het vieren van de bevrijding. De onderwaterzetting van Walcheren heeft grote gevolgen gehad
voor de bevolking en het landschap van Zeeland.
‘Walcheren onder Water’ vertelt het verhaal van de
oorlogsgeschiedenis van Zeeland en de bevrijding
van Zeeland. Dat moeten we ons blijven herinneren.”
De inundatie van Walcheren begon met het bombardement op 3 oktober 1944 op de Zeedijk bij
Westkapelle. Hierbij verloren veel inwoners het
leven. Behalve de dijk bij Westkapelle werden de
dijken tussen Veere en Vrouwenpolder, bij Fort de
Nolle, bij Vlissingen en bij Ritthem gebombardeerd.
Dit had grote gevolgen. Walcheren werd grotendeels ingenomen door de zee. Pas in 1946 werd
het laatste dijkgat gedicht en kwam Walcheren
weer droog te liggen.

Foto: Zeeuws Archief

De voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei,
mevrouw Joan Leemhuis-Stout, zei bij deze opening:

&

Mevrouw H.A. van Pagee - v.d. Berge kijkt vanaf de hoge brug over het spoor naar de Segeersweg te Middelburg,
oktober 1944.
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Tentoostelling: Geen
nummers maar Namen
Verzetsmuseum Amsterdam
t/m 25 oktober 2015

Foto’s: Hanne Nijhuis

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opende
woensdagmiddag 22 april 2015 de tentoonstelling
‘Geen nummers maar Namen’ in Verzetsmuseum
Amsterdam. In de tentoonstelling staan Nederlandse politieke gevangenen centraal die tijdens
de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in concentratiekamp Dachau. Door jongeren geschreven
biografieën van voormalige gevangenen vormen
het uitgangspunt van de tentoonstelling.

Tussen 1941 en 1945 zaten meer dan tweeduizend
Nederlanders, voornamelijk verzetsmensen, gevangen in concentratiekamp Dachau. In de tentoonstelling laten aangrijpende persoonlijke verhalen en
voorwerpen zien hoe zij probeerden te overleven in
een kampsysteem dat was gericht op ontmenselijking. Jaap van Mesdag maakte muziek, Pim Boellaard had een dambord in de deksel van zijn kampkist, Lies Bueninck-Hendrikse hield een foto van haar
dochtertje Joke verstopt, Willemijn van Gurp schreef
een liederen- en psalmenboekje en Frits van Hall
wist kleine reliëfs te maken.

Ontmoeting tussen generaties
Verhalen van oud-Dachau-gevangenen zijn de afgelopen jaren opgetekend door Nederlandse jongeren
tussen de 16 en 19 jaar. Zij deden uitgebreid onderzoek, interviewden voormalige kampgevangenen of
hun nabestaanden en bezochten de plekken waar zij
gevangen zaten. In korte filmpjes vertellen jongeren
in de tentoonstelling hoe de verhalen hen hebben
geraakt. In samenwerking met Amnesty International
belichten jongeren ook het lot van drie hedendaagse
politieke gevangenen.

Interactief monument
Middelpunt van de tentoonstelling is een interactief
monument voor alle Nederlandse gevangenen in
Dachau. In het monument kan het publiek zoeken
naar de personen achter de kampnummers. Wat was
hun naam, wanneer kwamen ze in Dachau aan, hoe
is het hen daar vergaan? Het Verzetsmuseum nodigt
bezoekers ook uit informatie over oud-gevangenen
toe te voegen aan het monument, zodat een steeds
rijker beeld ontstaat.
Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61A, 1018 CX Amsterdam
Tel: 020-6202535, website: www.verzetsmuseum.org
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Vraag
antwoord
Op mijn Wuv-uitkering kort u inkomsten uit vermogen. Als mijn vermogen is afgenomen of niet meer
bestaat, kunt u dan de korting ongedaan maken?
Als u geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de
oorzaken van de vermogensvermindering en het
vermogen zodanig is verminderd dat het tot een
klaarblijkelijke hardheid zou leiden om de inkomsten
uit vermogen niet te herzien, dan kan de uitkering
opnieuw worden vastgesteld. Bij een verzoek om
herziening moet u met bewijsstukken aantonen
hoeveel en waardoor het vermogen is verminderd.
Verder moet uit de aanvraag blijken dat u geen
invloed heeft kunnen uitoefenen op het verlies
van vermogen.
Een aanvraag voor een nieuwe vaststelling van uw
uitkering op grond van de herziening van de inkomsten uit vermogen moet u schriftelijk bij ons indienen.
Bij de Wbp, Wbpzo, Wiv en de AOR gelden andere
regels voor het korten van inkomsten uit vermogen
dan bij de Wuv en de Wubo. Meer informatie hierover kunt u krijgen door contact met ons op te
nemen, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, tel: 071-535 6888.
Ik ontvang een Wuv-uitkering. Ik overweeg om
een AOR-uitkering aan te vragen. Kan ik twee
uitkeringen tegelijk ontvangen?
Ja, het is mogelijk deze uitkeringen naast elkaar
te ontvangen, maar uitkeringen op grond van de
Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
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(AOR) worden volledig gekort op Wuv- of Wubouitkeringen. Als de AOR-uitkering lager is dan de
Wuv-uitkering dan wordt deze AOR-uitkering volledig weggekort. Dit is meestal het geval. Het levert
u dan niets op en u moet dan de administratie van
twee uitkeringen bijhouden. U kunt ons daarom
vragen een AOR-uitkering alleen toe te kennen
als u dat financieel iets oplevert.
Een AOR-uitkering wordt niet gekort op het bedrag
voor niet-meetbare invaliditeitskosten (NMIK) van de
Wuv of de artikel 19-toeslag van de Wubo.
Ik woon in Californië. Ik ontvang de laatste tijd
steeds minder dollars voor mijn Wuv-uitkering,
omdat de koers van de euro lager is geworden.
Wordt dat nog gecompenseerd?
Nee, wij bieden geen compensatie voor de financiële gevolgen van koersverschillen. De pensioenen
en uitkeringen op grond van de Nederlandse wetten
en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen worden berekend en betaald in euro’s.
Afhankelijk van de koers van de euro zal het bedrag
van de uitkering of het pensioen in de plaatselijke
munteenheid schommelen. Bij de vaststelling van
een pensioen of uitkering hanteren wij voor het omrekenen van niet-Nederlandse inkomsten een koersgemiddelde op basis van de laatste vijf jaren of een
gemiddelde maandkoers als dit gunstiger is voor de
pensioen- of uitkeringsgerechtigde. Koersverschillen
op zichzelf zijn ook geen reden om een pensioen of
uitkering opnieuw vast te stellen.
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Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 augustus 2015 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Horizontaal 1 schattig 6 schoolvak 10 slaapje 11 eveneens 12 heerlijk
13 zeehond 15 deinen 17 regel 18 robe 19 smalle bank in zee 20 eten
(gewestelijk) 21 Bulgaarse munteenheid 22 klaar 24 niet dit 26 speelgoed 28 korte kous 30 wat betreft 31 drank 33 hok met gaas 34 toverheks 36 sufferd 39 Frans lidwoord 41 stelling 43 oude lap 44 plezier
46 laagwater 48 angsthaas 51 erffactor 53 priester 55 zwarte kleverige
stof 56 alvorens 57 vruchtje 59 oosters voedsel 61 pulverig 63 boven
64 familielid 65 niet uit 66 wijfjeshoen 68 alcoholvrij bier 70 zeevogel
71 ethiek 73 amfibie 74 bezopen 75 ik (Latijn) 76 woonschip 77 kikkererwt 78 Zuid-Frans kustgebied.

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).

Verticaal 1 korte regenval 2 tafelgast 3 windzijde 4 Spaanse eretitel
5 individualiteit 6 hengelsnoer 7 plus 8 over het genoemde 9 tot op
dit ogenblik 10 zot 12 brand 14 edelvrouw 16 krijs 17 ruiterhouding
18 moment 20 spoorwegtraject 23 hulpzeil 24 tweetal 25 deel van
een vis 27 haarvet 29 sleepnet 31 eentonig geluid 32 telwoord 35 deel
van het oor 37 grote wurgslang 38 dik en plomp 40 groot scheepsongeluk 42 hoofddeksel 45 koeienmaag 47 vrolijk 49 hevig 50 ordinaire
vrouw 52 nieuw (in samenstellingen) 54 geliefde van Tristan 58 hechtlat
bij botbreuken 60 niet verder dan 61 tam 62 afgelegen 65 lage vrouwenstem 66 gedroogd gras 67 erheen 69 binnenschip 70 deel van een
korenhalm 71 met gebruik van (afk.) 72 grote papegaai 74 persoonlijk
voornaamwoord 75 kippenproduct.

Prijswinnaars maart-puzzel 2015:
De juiste oplossing was: ‘terrasweer’. De winnaars van de maartpuzzel 2015 zijn: Dhr. J.J.T.A.
Krieger, Paramaribo, Suriname
(1e prijs); dhr. S.C. Sohlberg,
Gush Etzion, Israël (2e prijs),
dhr. J. Franken, Arnhem (3e prijs).
Van harte gelukgewenst!
U ontvangt het bijbehorende
geldbedrag zo spoedig mogelijk
op uw bankrekening.
23

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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