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Mag ik u even
aanspreken?
Afgelopen 15 augustus herdacht Nederland de capitulatie van Japan
en daarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden. Het is dit jaar 70 jaar geleden. Het thema van de
herdenking in Den Haag was ‘Mijn herinnering, jouw verhaal’. Ook in
deze editie van Aanspraak staan de verhalen van verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië
en de Bersiap-periode centraal.
De afgelopen maanden ontvingen we vele brieven en e-mails van u
in reactie op het boek ‘Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is
verdwenen’. Ze kwamen uit alle windstreken. In veel van de brieven van
degenen die de oorlog hebben meegemaakt, las ik de pijn. Niet alleen
de pijn van de oorlog en de vreselijke gebeurtenissen die daar hebben
plaatsgevonden, maar vooral ook de pijn van ná de oorlog.
Velen waren verheugd dat ook de verhalen uit het voormalig NederlandsIndië in het boek worden verteld. Zij schreven over het gevoel dat deze
periode onderbelicht is gebleven in de vaderlandse geschiedenis, omdat
het zich ‘in den verre’ afspeelde. Over het onbegrip en de onwetendheid waar veel Indische Nederlanders op stuitten toen zij na de oorlog
en de onafhankelijkheid naar Nederland kwamen. En over het feit dat
veel mensen ook vandaag de dag nog te weinig weten over wat er zich
in die tijd heeft afgespeeld. Dat raakte mij.
Als Sociale Verzekeringsbank is het onze voornaamste taak om de wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan verzetsdeelnemers en getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiapperiode uit te voeren. Daar zetten wij ons iedere dag weer ten volle
voor in. Toch vinden wij het ontzettend belangrijk om, waar wij kunnen,
ook bij te dragen aan het delen van uw verhalen. Nu, en in de toekomst.
Want uw verhaal is onze herinnering.

Nicoly Vermeulen
Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank
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Pauline Kok over
haar gevangenschap
in vier Japanse
kampen op Sumatra

Houd nooit op
met voelen
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Pauline Kok woont in Canada en heeft daar het
boek ‘Het vergeten kamp’ kunnen schrijven, wat
ontzettend moeilijk voor haar was. Zij vertelt:
‘Jarenlang kon ik niet spreken over wat we in de
kampen moesten doorstaan, zelfs niet met mijn
man en kinderen. Zij leerden pas over mijn verleden
via mijn boek. Ik had hun mijn tranen en slapeloze
nachten anders nooit kunnen verklaren. Maar het
is me gelukt en het heeft geholpen.’ Een interview
met haar naar aanleiding van haar boek, dat in
2013 ook in het Nederlands is verschenen.
Mijn moeder begon te fluisteren
Op 1 maart 1933 ben ik geboren in een roomskatholieke familie in het dorp Tomohon bij Manado
op Celebes. Mijn vader werd later het hoofd van de
lagere school in Langsa, een stadje op het Indonesische eiland Sumatra. Toen de oorlog begon was ik
negen jaar, mijn broer Frans was vijf en mijn zusjes,
Annie en Mariet, waren drie en twee jaar. We waren
nog te klein om te bevatten wat ‘oorlog’ was. Alleen
merkte ik wel een gedragsverandering bij mijn moeder. Zij begon te fluisteren als ze met haar buurvrouw
de veranderingen in Langsa besprak. Wij, kinderen,
mochten niet meer buiten spelen en de radio werd
afgezet als we in de buurt kwamen. Het nieuws over
de Japanse aanval op Pearl Harbor stond wel in de
krant, maar die mocht ik niet lezen, dus ik wist van
niets. In maart 1942 werd mijn vader ’s morgensvroeg door Japanse soldaten opgepakt en in een
truck met andere Hollandse mannen weggevoerd.
Gerampokt
Mijn moeder moest - net als alle Hollandse vrouwen
in Langsa - verzamelen in het grootste hotel van de
stad, het Simon Fraay Hotel. Wat we konden dragen,
mochten we meenemen. De vrouwen en kinderen
werden ingedeeld in de hotelkamers. De volgende
dag mocht mijn moeder nog één keer naar huis
om waardevolle spullen mee te nemen. Sitah, onze
baboe, hielp haar met dragen. Eén keer kon ik onder
het prikkeldraad ontsnappen en naar ons huis terug-

keren. Het was afschuwelijk om, verstopt in de struiken, te zien hoe ons huis werd gerampokt - geplunderd - door Indonesiërs. We zagen mijn vader nog
één keer toen de gevangenen in rijen van vier langs
ons hotel werden gedreven. Mijn vader riep ons toe:
‘Hou vol, we komen er wel doorheen!’ Zij gingen
naar de haven van Belawan vanwaar zij per boot naar
elders zouden worden overgebracht. Gedurende
onze jarenlange gevangenschap hebben wij nooit
geweten waar hij was en of hij nog leefde.
Kamp Keudah
In juni 1942 werden wij vervoerd naar Kamp Keudah,
een verlaten legerkamp in Kota Radja, de hoofdstad
van Atjeh. Het kamp werd omsloten door een ijzeren
hek waarlangs de kampbewakers uit Atjeh, die voor
de Japanners werkten, patrouilleerden. De lange
betonnen kazernes waren opgedeeld in kamers.
Omdat wij met vijf personen waren in ons gezin
kregen we één kamer voor onszelf, kleinere gezinnen
moesten een kamer delen. Iedereen kreeg corvee,
dat brak de tijd nog wat. We zijn geruime tijd in
Kamp Keudah gebleven. Achteraf gezien was dit
nog ons beste kamp. In elk volgende kamp was alles
erger: meer honger, meer ziekten, meer wonden en
minder aandacht daarvoor, geen hulp en geen enkel
medicijn. Meer geschreeuw en stokslagen van de
Japanse bewakers.
Kamp Lawe Sigalagala
In bussen werden we naar kamp Lawe Sigalagala
overgeplaatst. De bewakers liepen dag en nacht
rond de omheining van het kamp. We moesten twee
keer per dag op appel komen en als een gevangene niet aanwezig of ziek was, werd er net zolang
gezocht tot die ook aantrad. In ieder volgend kamp
kregen we minder te eten. In de eerste kampen
konden we nog aan wat voedsel komen als we geld
of iets te ruilen hadden. Maar dat was gauw besteed
en in de laatste kampen kon je niets meer kopen.
Ons hele gezin heeft vrijwel voortdurend met malaria
te maken gehad. Beriberi kregen we allemaal vanaf
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Pauline met haar ouders
en broer Frans.

het tweede jaar in gevangenschap. Toen het bericht
kwam dat jongens ouder dan tien jaar ons moesten
verlaten, hoefde mijn broertje Frans niet weg (hij was
nog te jong) maar wel een paar van onze vriendjes.
Dat was een hevige klap voor het hele kamp. De
moeders hebben dagen lang lopen snikken en waren
doodsbang dat ze hun zonen nooit meer zouden
zien. We hebben ook nooit geweten waar ze heen
gingen, tot we na de oorlog hoorden dat ze naar
mannenkampen werden gezonden.
Heldin
Mijn moeder was apathisch van de honger, maar had
soms nog een helder moment. Zo liep ze eens door
de poort toen Japanse soldaten natte zakken met
rijst buiten het kamp bewaakten. Zij lachten om de
zielige, hongerige vrouwen, die dagen lang niet hadden gegeten, en zij hadden besloten dat we de rijst
zelf naar binnen moesten halen. Mijn moeder liep
naar de smerige, natte rijstzakken en begon ze onder
de ogen van de soldaten naar binnen te slepen.
Niemand begreep waar ze de kracht vandaan haalde. Onder gejuich van de andere vrouwen sleepte
ze vier zakken naar binnen en spoorde zo andere
vrouwen aan om dit ook te doen. Ze zakte in elkaar,
maar anderen haalden de rest van de rijst binnen.
Veel van de rijst was bedorven, maar het binnenste
was nog bruikbaar en we hadden tenminste weer
eten. Ik was zo trots op haar, ze was mijn heldin!
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Angst
Mijn zusje Annie werd zo ziek dat ze drie maanden
verdween in een onbekend ziekenhuis. Ik dacht dat
ze zou sterven en hoe moest ik dat vertellen aan mijn
jongste zusje Mariet? Die twee kleintjes waren enorm
aan elkaar gehecht. Ik zal nooit de vreugde vergeten
toen Annie genezen terugkwam en de meisjes elkaar
weer omhelsden. Er was een dame in het kamp die
mij veel hoop gaf met haar gezangen en Bijbelverzen
die zij uit het hoofd voordroeg. Zij heette Mies Miedema en haar woorden waren eenvoudig, genezend,
hoopgevend en prachtig in die eenzame tijden. Zij
ontfermde zich over velen en nam corveetaken van
zieken over. Zelfs de meest gemene vrouwen hadden
respect voor haar. Ze probeerde mij te leren Japanners niet te haten. Ik was zo kwaad op de Japanners
dat ik niet meer wilde voelen, vertelde ik haar.
Ze antwoordde: ‘Ze kunnen mijn huid kapotmaken,
maar ze kunnen mijn geest niet breken of mijn ziel
wegnemen. En daardoor ben ik vrij!’
De Japanse kampcommandant ging in zijn woede
altijd flink tekeer tegen ons bij het appel. Dit keer
sloeg hij met zijn geweer op de vrouwen in en ook ik
viel neer door een klap op mijn hoofd. Ik voelde hoe
direct iemand op mijn rug viel. Toen de kampcommandant verdween en iedereen weer opstond, zag ik
een vrouw die erg kreunde. Het was Mies Miedema,
hij had deels haar nek en mond verbrijzeld.

Pauline’s ouders.

Ik tilde haar bebloede hoofd op en legde het in
mijn schoot. Ze zei: ‘Dapper kind, houd nooit op
met voelen, zonder gevoel ben je dood!’ en: ‘Pas
je op mijn dochtertje voor mij?’ Helaas kon ik haar
laatste wens niet vervullen, omdat haar dochter haar
ook zag sterven en daardoor het contact met de
werkelijkheid verloor.
Kamp Belawan Estate II
In kamp Belawan Estate II hebben we gruwelijk honger geleden. Angst werd een overheersend gevoel
in onze dagen en ’s nachts hadden we voortdurende
nachtmerries. De kleintjes huilden veel en vonden
alleen troost bij elkaar. Geen moment dacht ik eraan
om het op te geven gedurende onze gevangenschap. Ik was ziek, mismoedig vaak, wanhopig op
het laatst, maar ik heb nooit echt opgegeven. De
gedachten aan Mies Miedema hielden mij overeind,
zij is de meest inspirerende persoon in mijn leven
geweest. Mijn moeder liet ons zo vaak alleen en
verborg zich achter depressie en escapisme. Ik was
bang dat ze haar verstand zou verliezen en niet meer
‘werkelijk’ aanwezig zou zijn. Mijn enige hoop voor
haar was dat onze gevangenschap zou eindigen voor
ze in die duisternis verdween. Er kwam nog even een
glans in haar starende blik bij een kerstkaart van mijn
vader. De kaart was in zijn handschrift, maar de tekst
bevatte geen enkele informatie over zijn verblijf of
zijn toestand.

We lachten en we huilden tegelijk
Daags na 15 augustus 1945 werd onze kampleidster van kamp Aek Pamienke in het kantoor van de
Japanse commandant geroepen. We hadden in de
ochtend laag vliegende vliegtuigen gehoord en
gezien, waardoor het hele kamp in opwinding was
en we stonden in rijen te wachten voor de omrastering. Toen zij naar buiten kwam verklaarde ze op
de stoep van het kantoor met tranen in haar ogen
dat de oorlog voorbij was. Wij begonnen toen het
‘Wilhelmus’ te zingen. We lachten en huilden tegelijk
en vele stemmen haperden of stokten. Ons eerste
goede en heerlijke voedsel werd bezorgd door een
truck met Rode Kruis pakketten. Die waren vol met
voedsel, dat we in jaren niet hadden gezien of geproefd. Het was heel eenvoudig om te veel te eten,
maar wij werden dringend gewaarschuwd dat niet te
doen, omdat dit voor verzwakte mensen dodelijk kon
zijn. In ons gezin kregen wij niet de kans om te veel
te eten, moeder zorgde daar wel voor.
Het weerzien
Mijn vader kwam pas veel later, nadat wij vanuit
kamp Aek Pamienke naar Medan vertrokken, met
een vliegtuig terug bij ons. Hij had zijn eigen ellende
doorstaan als dwangarbeider aan de Birma-Siam
spoorweg. Mijn moeder wilde niet mee naar de
vliegstrip en stuurde mij en mijn broer. Toen ik hem
zag uitstappen was hij een oude man van 37 jaar met
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een grijze baard, gemengd met rode haren. Mijn
vader zocht naar iemand die hij kende. Zijn ogen
zagen mij, gingen over mij heen en hij herkende mij
niet. Later herkende hij mijn broer aan zijn rode haar
en is met hem naar huis gegaan. Zwaar teleurgesteld
verliet ik alleen het vliegveld en bracht de nacht
ergens in een kelder van een ziekenhuis door. Die
kelder was gevuld met brancards waarop lijken
lagen. Pas later de volgende dag ben ik naar huis
gegaan, waar ik hem op de stoep zag zitten. Voor
mij was de dag van zijn aankomst de meest wrede
dag in mijn jonge leven.
Niet welkom
Mijn vader werd als voormalig schoolhoofd gevraagd
te blijven en een schoolsysteem te ontwerpen om
de achterstand van kampkinderen bij te werken.
Mijn moeder verliet Indonesië met haar kinderen in
september 1947 met het schip de ‘MS Oranje’. In
Nederland werden we opgewacht door een soort
‘Leger des Heils’ groep, die ons van wat kleding
voorzag en vervoer verzorgde naar Breda, waar we
werden opgewacht door mijn moeders schoon8 Aanspraak - september 2015

moeder. Zij had haar zwangere dochter en haar
schoonzoon ook al bij zich in huis wonen. Achteraf
gezien waren wij helemaal niet welkom, omdat ze
nog eens vijf monden extra moest voeden. Mijn
moeder was blij met een onderdak, maar wij kinderen
hebben een moeilijke tijd gehad in dat huis.
Tegen mijn zin in naar school
Na de oorlog zijn mijn ouders en de jongere kinderen nog een jaar naar Indonesië gegaan. Mijn vader
kreeg het verzoek om in Padang hetzelfde lesprogramma voort te zetten. Mijn broer werd ondergebracht bij mijn vaders jongere broer in Zuid-Limburg.
Ik moest vijf jaar naar een Franciscanessen-internaat
in Dongen in Noord-Brabant. Zij stoomden mij in
één jaar klaar voor een mulo-diploma, waarna ik met
succes vier jaar kweekschool volgde, hoewel ik liever
arts wilde worden. Nadat ik met twee jaar lesgeven
in Geleen mijn ouders het geld voor mijn kweekschool had terugbetaald, ben ik in Eindhoven mijn
verpleegdiploma gaan halen. De jaren na de oorlog
was mijn gevoel zo goed als ‘dood’. Ik deed wat van
mij verwacht werd en was alleen gelukkig in de ver-

pleging. Dankzij mijn man leerde ik opnieuw ‘leven’.
Nu ben ik 57 jaar getrouwd en kan zonder wrok of
woede terugdenken aan de jaren van verdriet en
eenzaamheid. Ik ben bijna zo ver dat ik de Japanners
kan vergeven voor wat zij ons hebben aangedaan.
Ik hoop echt dat ik dat punt ooit nog kan bereiken.
Een dag van pijn en afscheid
Op 15 augustus denk ik ieder jaar terug aan de dag
dat wij hoorden dat we vrij waren en ik me afvroeg:
‘Wat betekent vrij zijn? Wat gaat er van nu af aan
gebeuren? Wat kan ik doen met een vreemde en
vijandige moeder? Hoe vind ik een vader terug, op
wie ik rekende en terugverlangde naar wat we hadden voordat hij vertrok en wij in de kampen verdwenen?’ Dat alles is nu voorbij, maar als 15 augustus
aanbreekt dan flitsen ervaringen uit het verleden
door mijn geest. In Canada is 15 augustus voor mij
een stille dag waarop de gebeurtenissen in de
Japanse kampen weer glashelder naar boven komen.
Voor mij blijft die dag ergens een dag van pijn en
afscheid. Voor de oorlogsdagen en de jaren heb ik
maar één beschrijving: ‘Dat waren dagen die ik nooit
meer wil beleven’.
Na de Engelstalige publicatie van mijn verhaal
‘The Remains of War’ in 2011 heb ik via het internet
kinderen van ouders uit dezelfde kampen ontmoet.
Het gaf hun inzicht in en begrip voor het gedrag
of de zwijgende afwezigheid van hun ouders en de
stilte in het gezin over dit onderwerp, waar ze niet
doorheen konden breken. In Canada kwam er door
mijn publicatie wat meer aandacht voor de oorlog in
Nederlands-Indië. Ik gaf vele presentaties in scholen,
clubs, bibliotheken en rusthuizen waar ouderen wel
wisten van de Tweede Wereldoorlog in Europa,
maar vrij weinig tot niets over Indië. Het praten over
die tijd bezorgt mij nog steeds koude rillingen, want
de herinneringen blijven wreed. Zolang het voor mij
mogelijk is, zal ik het blijven doen.
Interview: Ellen Lock
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Een interview met
de 99-jarige Derk
Willem Joekes over
zijn verzet tegen de
Japanse bezetter in
Nederlands-Indië.

Door het oog van de naald

Derk Willem Joekes over zijn
verzet in Nederland-Indië
Hij werd verraden, opgepakt, verhoord, veroordeeld en opgesloten in
verschillende gevangenissen op Java tot aan de Japanse capitulatie.
Trots toont hij de Japanse theelepeltjes in een zilveren doosje op zijn
salontafel, dat hij voor de oorlog vanuit Kobe naar zijn moeder had
gestuurd. Hij werkte daar toen voor een Handelsvereniging. ‘Dat is
het enige wat nog over is uit die tijd!’ Daarnaast ligt zijn boek ‘Door
het oog van de naald. Gesprekken tussen een strafgevangene en
zijn Japanse bewakers van 1942-1945’. De recente Japanse vertaling
ernaast vindt hij belangrijk omdat de jongere Japanse generatie dit
ook moet weten.
Een bevlogen gezin
Mijn ouders waren van 1912 tot 1918 in Semarang, waar mijn vader secretaris was van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij. Het
was daar tropisch warm en daarom woonden wij zoals de meeste Europeanen in de koele heuvels van Tjandi, op een half uur reizen van het
10 Aanspraak - september 2015

aan de kust gelegen Semarang. Ik ben geboren als
Derk Willem Joekes op 3 februari 1916 in Semarang.
Ons gezin bestond uit vier kinderen: Dolf uit 1912,
mijn zus Willy uit 1914, dan ik en het nakomertje
Theo, de latere VVD-politicus, uit 1923. Mijn vader
Dolf Joekes was gepromoveerd in Rechten en
Staatswetenschappen in Leiden. Vanaf september
1925 was hij lid van de Tweede Kamerfractie van de
Vrijzinnig Democratische Bond. Hij was fractievoorzitter van 1933-1937 en lid van het Dagelijks Bestuur
van 1945-1946. Van 1948 tot 1952 was hij PvdA-minister van Sociale Zaken. Mijn moeder Elsje Joekesvan Wulfften Palthe spande zich in voor de antroposofische beweging en de vrije school.
Kobe
Na mijn middelbare school in Den Haag vervulde
ik mijn dienstplicht bij de bereden artillerie in Ede.
Ik vond het heerlijk om paard te rijden en was een
goede springruiter. Ons leger was toen heel ouderwets uitgerust. Met zes paarden trok je een kanon
uit de tijd van Napoleon. Mijn doel was om geld
te verdienen om het landgoed van mijn Twentse
grootvader Palthe te kunnen overnemen.
Na een half jaar stopte ik echter met een studie
Economie in Rotterdam. De praktijk van de handel
sprak me meer aan. Ik ging in 1937 werken op een
kantoor van de Nederlandse Handelsvereniging
Harmsen, Verwey en Dunlop in Kobe, Japan. Ik deed
de inkoop van goedkope textiel voor de Chinese
groothandel in Nederlands-Indië. Ik woonde samen
met een aantal andere Nederlanders en kreeg privéles Japans van een oude Japanse docent. Als ik toen
beter had opgelet dan had ik de Japanse oorlogsdreiging meer kunnen voorzien. In de Japanse kranten
stonden toen artikelen over de Japanse veroveringen
in China en over het verschrikkelijke bloedbad dat
zij in 1937 hadden aangericht in Nanking. In Japanse
kranten en op de radio werd gewaarschuwd voor
buitenlandse spionnen. Officieel mochten Japanners
geen contacten en vriendschappen aangaan met
buitenlanders om te voorkomen dat zij zicht zouden
krijgen op de uitbreidende Japanse krijgsmacht.
Mijn docent Japans was zestig en had maling aan dit
beleid. Zijn twee zonen moesten hun goede banen
opgeven voor een militaire training in Mantsjoerije
bij min vijfentwintig graden. Deze zonen klaagden
hierover tegen hun vader, die mij hiervan op de

hoogte stelde. Ik had te weinig oog voor de opbouw
van de troepenmacht en genoot van het verblijf in
die grote Japanse stad. In de winter van 1937-1938
leerde ik mijn vriendin Nancy Kinnes kennen op de
kunstijsbaan van Kobe. Zij was een Schots-Engelse
vrouw en sprak heel mooi Engels. Ze had lang haar
en was heel sportief. In de nazomer van 1938 gingen
we vaak samen zwemmen en zeilen. Medio 1939 verloofden we en we trouwden in Batavia. Op 9 oktober
1941 werd onze dochter Jacqueline Anne geboren
en we zijn in Soerabaja gaan wonen.
Gemobiliseerd
De dag na het Japanse bombardement op Pearl
Harbor op 7 december 1941 werd het KNIL gemobiliseerd. In mijn rang van 2e Luitenant bij de bereden
artillerie werd ik opgeroepen bij mijn regiment in
Malang met de opdracht een stelling in te richten
voor 12 stuks 7 cm geschut aan de kust bij Toeban.
Tot mijn verrassing hadden we geen paarden maar
een soort pick-up trucks om de kanonnen te trekken
en Harley Davidsons en Jeeps voor de officieren en
manschappen. Toen de Japanners na luchtaanvallen en landingen in rap tempo per fiets Soerabaja
binnen vielen, kregen wij het bevel om ons terug te
trekken. Onze KNIL-eenheid vertrok naar Madoera,
waar we ons ophielden in een provisorisch hospitaal
in het bos. We waren nog maar nauwelijks een uur
op het eiland of we kregen te horen dat Nederlands-Indië zich had overgegeven. We werden er
door de Japanners krijgsgevangen gemaakt en
geïnterneerd.
Als tolk in verzet
Op 20 maart 1942 werd ik uit het krijgsgevangenkamp in Madoera gehaald omdat de Japanners een
tolk nodig hadden voor ondercommandant luitenant
Toyoshima, die de Staats Spoorwegen op Oost-Java
onder controle had. Ook mijn vrouw werd als tolk te
werk gesteld op het kantoor van de Staats Spoorwegen in Soerabaja. We konden samen in ons eigen
huis in Soerabaja blijven wonen. Door dit werk was
ik op de hoogte van al het civiel en militair transport
op Oost-Java. In mei 1942 werd ik door de tandarts
Willem Wijting gevraagd om mij aan te sluiten bij
zijn inlichtingendienst, omdat ik precies wist welke
treinen er gingen en welke troepenverplaatsingen
plaatvonden. Eens per week gaf ik informatie door
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aan Limahelu, een Ambonese jongeman die bij mij
op bezoek kwam. Hij gaf mijn informatie door aan
‘Paatje’ van Hutten, een gepensioneerde KNILmilitair die een radiozender met een groot bereik
had. We hoopten dat hij de informatie aan Australië
kon doorgeven, zodat de geallieerden wisten waar
de Japanse troepen zich ophielden op Java.
Bij de Kempetai in Soerabaja
In die onrustige dagen kocht ik een revolver bij een
buurjongen. Natuurlijk wist ik dat dit streng verboden was, maar ik wilde een wapen hebben om mee
te kunnen vechten. De buurjongen heeft me verraden. Hij werd als verdachte opgepakt omdat hij
geen licht op zijn fiets had. Bij het verhoor sloeg hij
door en vertelde dat hij mij een wapen had verkocht.
In juli 1942 werd ik gearresteerd wegens verboden
wapenbezit door de Japanse militaire politie, de
Kempetai, waar ik tijdens een verblijf van precies
honderd dagen tientallen malen ben verhoord door
de verdomd vervelende heren Saito en Sato. Door
Saito werd ik mishandeld en voortdurend met een
ijzeren pook op mijn linkerknie geslagen: dat veroorzaakte een beschadiging die me bij het lopen veel
pijn deed, waardoor ik scheef ging lopen. Jaren na
de bevrijding heeft een chiropractor kans gezien mij
hiervan af te helpen. Na die honderd dagen werd ik
van de Kempetai in Soerabaja overgebracht naar de
cellen van de Japanse krijgsraad in Batavia. Onder
bewaking werden we een uur per dag gelucht. Je
mocht niet met elkaar spreken, maar dat probeerden
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we natuurlijk toch met als gevolg een kaakstoot en
een gebroken kroon.
Tjipinang gevangenis
Bij het hek van de Kempetai in Soerabaja heb ik nog
even afscheid kunnen nemen van mijn vrouw en mijn
eenjarig dochtertje, voordat wij op 31 oktober 1942
met acht lotgenoten en drie bewakers op de trein
naar Batavia werden gezet. Na acht maanden cel
bij de Japanse krijgsraad in Batavia werd ik tot vijf
jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens verboden
wapenbezit en de poging tot het oprichten van ‘een
organisatie’ met Wim Wijting. Bij de Kempetai en de
krijgsraad had ik het voordeel dat ik Japans sprak
en de gebruiken kende. Door automatisch bij iedere
ontmoeting met een Japanner te buigen, had ik bij
mijn verhoren altijd een beter begin dan de Nederlander die zijn verhoorder recht in de ogen keek en
meteen klappen kreeg. Na de veroordeling zat ik van
1 juli 1943 tot maart 1944 in de Tjipinang gevangenis
met 6.000 andere gevangenen. Direct na aankomst
werd ons haar gemillimeterd. Iedere dag moest je
rieten matjes vlechten. We hadden allemaal een
tinnen bekertje om uit te drinken, je mee te wassen
en je kont af te spoelen, maar hoe we aan water
kwamen kan ik me niet meer herinneren.
Soekamiskin en Ambarawa gevangenis
Na Tjipinang kwam ik in de Soekamiskin gevangenis
ten oosten van Bandoeng terecht. Ik had het geluk
dat ik hier in de begrafenisploeg werd ingedeeld.

Je raakte van dit werk helemaal afgestompt. Ik
kreeg last van dysenterie, maar overleefde door een
medicijn van een Chinees. Eind januari 1945 werd
ik overgeplaatst naar Ambarawa. Elke dag moest je
hier tien meter sisalstof weven, waar sisalzakken en
balen van gemaakt werden. Ik was zo ziek en verzwakt dat ik mijn dagproductie vaak niet haalde. Een
oersterke Australiër, Alan Groom, hielp mij telkens
uit de brand. Hij gaf mij wat van zijn eten en maakte
wat extra meters aan mijn weefgetouw. Dankzij zijn
hulp heb ik het gered. Ook de vriendschap van
Willem Wijting en Frans Berting hielden mij overeind, al dachten zij toen dat ik het niet zou redden.
Bevrijd en verlaten
Voor mij had de atoombom op Hirosjima geen
week later moeten vallen, want dan had ik het niet
overleefd. Nancy haalde mij uit de gevangenis van
Ambarawa. Zij tolkte voor de Canadezen waardoor
zij er voor kon zorgen dat ik er als eerste uit was.
Zij had beter te eten gehad en zag er nog goed uit.
Ik was een geraamte en woog nog maar 51 kilo. We
namen een hotel, maar er was een enorme afstand
tussen ons. Ik voelde mij verstoten en de volgende
dag bracht Nancy mij naar mijn nicht in een ander
kamp. Deze nicht heeft mij verzorgd en opgelapt.
Nancy kon dat op dat moment niet opbrengen en
had het ook te druk met tolken. Achteraf heel begrijpelijk, maar ik voelde me ontzettend verlaten. Ik was
ziek, had geen baan en was verlaten door mijn vrouw
en kind. Voor mij hoefde het allemaal niet meer.
Ik durfde ook niet meer buiten het vrouwenkamp
te komen omdat Indonesische jongeren vanaf half
oktober 1945 alle Nederlanders bedreigden.
Terug naar Holland
Toen er een röntgenfoto van mijn longen werd
gemaakt, bleek dat ik tbc had. Daarom mocht ik
op de eerste boot, het passagiersschip Ms. Oranje,
terug naar Nederland. Omdat Nancy en ik officieel
nog getrouwd waren, mocht zij mee met onze kleine
vierjarige Jacky. Aan boord spraken we oppervlakkig
met elkaar, in elk geval niet over onze oorlogservaringen. Zij verliet ons schip in Southampton met
onze dochter en ik ging alleen verder naar Amsterdam. Het weerzien met mijn beide ouders in Den
Haag was heerlijk. Ik had het geluk dat ons gezin de
oorlog had overleefd, maar schrok enorm van mijn

vaders verzwakte uiterlijk. Hij was gevangen genomen door de Duitsers en was tot december 1942
geïnterneerd in kamp Sint-Michielsgestel. Daarna
heeft hij in het Oranjehotel gevangen gezeten en
in Buchenwald, waar ook mijn broer Dolf gevangen
zat. Dagenlang lag ik thuis in mezelf te huilen. Ik kon
er niet over praten omdat mijn vader en broer ook
zo’n beroerde gevangenschap achter de rug hadden. Na een kuur in Davos hervond ik mijn balans en
ging ik voor het ministerie van Economische Zaken
werken. Een psychiater hielp me later te accepteren
dat ik een achterstand had op mijn tijdgenoten die
ik psychisch en fysiek niet meer kon inhalen. Ik
trouwde met Peggy, een Engelse dame die met een
nichtje van mij meekwam op ziekenbezoek. Met
Peggy kreeg ik samen een dochter, Monique, die
gelukkig dichtbij mij in de buurt woont en die ik
vrijwel dagelijks zie.
Na de oorlog heb ik Alan Groom nog gezien. Hij
is mijn reddende engel geweest. Wij logeerden bij
elkaar en waren heel blij om elkaar weer te zien, al
werd er nooit over de gevangenschap gesproken. Wel
werd ik soms overvallen door flashbacks uit mijn gevangenschap. Zo zat ik een keer bij een chinees met
mijn hele gezin en we kregen een rijsttafel. Bij het zien
van zoveel eten schoot ik vol tranen, omdat ik opeens
moest denken aan mijn honger in gevangenschap.
Je geniet meer van je vrijheid en van de gewoonste
dingen na drieënhalf jaar Japanse gevangenschap.
Interview: Ellen Lock

Anne met haar ouders voor de oorlog.

Een getekend leven
Kunstenares Anne Groen-Koen vertelt in Aanspraak
openhartig over haar internering in LampersariSompok en haar herinneringen aan NederlandsIndië. Een periode met ontberingen die haar leven
hebben getekend al heeft zij geleerd ‘om de goede
dingen in het leven te waarderen’.
Anna Margaretha Koen is op 19 augustus 1932 in
Palembang geboren. In 1936 werd haar vader, Jan
Koen, benoemd tot hoofdcommissaris van politie op
de Molukken. Na een verlof in Nederland verhuisde
het gezin naar Ambon, waar een fijne tijd volgde die
op 10 mei 1940 wreed werd afgebroken omdat haar
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vader werd gearresteerd en afgevoerd naar Batavia
op verdenking van vermeende NSB-sympathieën.
Anne en haar moeder volgden met achterlating van
alle bezittingen. Slechts twee koffers waren toegestaan. In Batavia kreeg Anne acute dysenterie, maar
de geraadpleegde arts weigerde de nodige medische zorg. “We waren eigenlijk personae non grata,
onverzekerd en zonder inkomen. Mijn moeder riep
de hulp in van haar oudere zus die mij onder haar
eigen naam naar het beste kinderziekenhuis bracht,
waar ik na drie weken behandeling genezen werd
verklaard.” Na een kortstondig verblijf in Tjilatjap
reisde Anne met haar moeder naar Malang. Een tijd

van verhuizen van het ene adres naar het andere
volgde. Op scholen was Anne niet welkom, waardoor
haar moeder haar zelf les begon te geven. “Opnieuw
geveld door dysenterie kwam ik met mijn moeder in
het katholieke ziekenhuis terecht. Een geweldige internist, dokter Arratoon, nam ons belangeloos onder
zijn hoede. Ik vermoed dat hij als Joods-Armeense
vluchteling wist wat het betekende om te worden
uitgezonderd. Na genezing raadde hij mijn moeder
aan om naar Lawang te gaan. Hij gaf haar adressen
mee en we vonden een paviljoentje bij een Chinese
familie. Ik kon bij de nonnen op school. Mijn oom
en tante steunden ons financieel en het leven werd
weer een beetje normaal.”
De Japanse inval
“Nog geen jaar later begon de oorlog met Japan.
Via de Postweg fietsten de Jappen naar Malang,
langs het huis waar we woonden. Plotseling kwamen
twee soldaten het erf op. De hond van de buren
ging tekeer en werd zonder pardon doodgeschoten.
Verstijfd van angst keken we toe. De soldaten liepen
naar ons toe en vroegen mijn moeder waar haar
‘husband’ was. Zij zei dat hij een ‘big police officer’
was en de twee vertrokken direct alsof de duvel ze
op de hielen zat. We voelden toen al dat dit slechts
een voorproefje was van wat ons te wachten stond.
Korte tijd later stond mijn vader onverwachts voor
ons huisje. Vier weken daarna moest hij zich melden
bij de politie in Malang en belandde daar in de gevangenis. Wel waarschuwde hij ons om voorzichtig te
zijn, want zo zei hij: ‘Als dit voorbij is en we het overleven wordt het nooit meer zoals het was.’ Mij vroeg
hij om goed voor mamma te zorgen. Ik was toen nog
maar negen jaar, maar in korte tijd al veel volwassener geworden en voelde mij enorm verantwoordelijk.
Via een bevriende bewaker kreeg mijn moeder soms
nog wat nieuws over mijn vader. Wij waren inmiddels
de bergen in gevlucht. Geld hadden we haast niet
meer. Toen we met 75 vrouwen werden geïnterneerd
in een leegstaand sanatorium was dat bijna een op-

luchting. Wij kregen nu in ieder geval te eten - hoe
paradoxaal ook - en er was zelfs een bibliotheek.”
Lampersari-Sompok
“Via een kamp in Malang werden wij per trein
vervoerd naar Semarang. Het was een nachtmerrie.
Op elkaar gepropt in afgesloten veewagons duurde de reis ruim 30 uur. Toen we uiteindelijk naar
buiten konden zag ik een moeder met het slappe
dode lichaampje van haar kind in haar armen. Dat
zijn beelden die je nooit meer kwijt raakt. Net als
het wegvoeren van de jongens van 10-11 jaar uit het
kamp. Moeders huilden, lagen voor de poort en hingen aan de wagens. Toen ik zelf kinderen had kwam
dat beeld vele malen terug - angst overheerst dan.
Omdat het kamp steeds voller werd verhuisden we
wel acht keer. ‘Onze plek’ werd gereduceerd tot een
matras voor een persoon. Op een van die ‘adressen’
woonde Mia Barendrecht met haar dochtertje. Ik had
veel bewondering voor haar tekenkunst. Ze tekende
portretten van kinderen die overleden waren, zodat
hun vader nog een herinnering had. Ook al was ik
springlevend, ze tekende ook een portret van mij.
Een dierbare herinnering die ik zuinig heb bewaard.
Vanwege mijn leeftijd moest ik mij melden bij de
patjolploeg. ’s Middags kreeg je dan een extra
schepje sajoer dat ik aan mijn moeder gaf omdat ik
maar een doel had in die tijd: mijn moeder levend
terug te brengen naar mijn vader. Ook werd ik ingezet bij de sjouwploeg als er niet genoeg hulp was.
Bij een van die keren kreeg ik een matras op mijn
rug, ik zakte subiet in elkaar. Er bleek een loodzware
grote koffer in te zitten. Ik werd ‘thuis’ gebracht en
lag een week met hevige rugpijn op onze matras. De
arts verbood mij om zwaar werk te doen en stelde
voor dat ik in de polikliniek kon komen werken als
manusje van alles. Daar werkte Gijs ook, een jongen
die klein van stuk was en die het drama van deportatie naar een mannenkamp bespaard was gebleven
doordat zijn moeder een ‘correctie’ in zijn paspoort
had aangebracht.“
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Anne (rechts) en Bob (links) voor
het station in Palembang in 1935.

Gijs
“In een omgeving waar maar één regel gold: ‘overleven en ieder voor zich’ was een vriendschap zoals
met Gijs iets bijzonders dat je moest koesteren. Een
paar maanden voor het einde van de oorlog werd ik
doodziek door een tropische aandoening. De dokter
gaf me haar laatste pil ‘die zou kunnen helpen’. Na
twee dagen van de wereld te zijn geweest werd ik
weer wakker. Ik kon niet meer warm worden en mijn
moeder zette mij buiten in de zon met de politiecape van mijn vader om mij heen. Die cape hadden
we altijd meegesleept als een soort relikwie. We
sliepen er op of er onder en in de trein zaten wij er
op. Tussen de middag kwam Gijs en zei: ‘Ik heb iets
voor je’. Uit zijn zak haalde hij een pakje en sloeg het
open en daar lag een half hard gekookt eendenei.
Ik keek naar dit ‘wonder’ als of het uit een andere
wereld kwam. ‘Je moet het opeten, kleine hapjes, je
moeder en ik gaan voor je zitten want niemand mag
het zien.’ Zo geschiedde. Ook had hij nog een halve
pisang, die ik later moest opeten. Ik knapte op en
was hem eeuwig dankbaar. Waar hij deze ‘wonderen’
vandaan had wilde hij me niet vertellen. ’Je bent
weer beter, daar gaat het om,’ zei hij.”
Geloof
“Op een nacht werden we opgeschrikt door een afgrijselijk geschreeuw. Een van de nonnen, die in het
kamp tegenover ons woonden, was gek geworden.
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De bewakers hadden haar opgesloten in een vrijstaande goedang (schuur) achter ons huis. We zaten
rechtop op ons matras. Het nachtelijke geschreeuw,
getier en gekreun duurde 4 tot 5 weken. We sliepen
nauwelijks. Medelijden, maar ook woede en wanhoop wisselden elkaar af. Soms was het wat stiller,
dan hoorde je alleen triest gesnik. Uiteindelijk werd
het helemaal stil. Ik stootte mijn moeder aan - je
hoorde een zacht murmelen van het bekende ‘Heilige Maria, moeder van God’. Bij mij is er in die tijd
wat geknapt. Als Onze Lieve Heer zijn bruid zoiets
aandeed dan kon ik niet meer in hem geloven, was
mijn kinderlijke redenering.”
De bevrijding die geen vrede bracht
“In augustus 1945 vlogen er twee Amerikaanse vliegtuigen over. Ze gooiden pamfletten uit. Na een paar
weken, het zal 25 augustus zijn geweest, werd ons door
de Japanners tijdens een appel verteld dat de oorlog
was afgelopen. Verder wisten wij niets. Het was een
ongelooflijk en fantastisch moment. De vrouwelijke
arts uit de kliniek kwam bij ons op de stoep zitten
met een accordeon en wij zongen allemaal Hollandse
liedjes. Bij het gedek (omheining) ontstond al snel een
levendige handel. Door mijn rokje te ruilen wist ik een
levende kip te bemachtigen. Mijn moeder kookte de
kip en gaf mij af en toe een klein stukje met wat rijst,
wat heel verstandig was want veel vrouwen werden
doodziek van het plotselinge vele eten.

Anna met Bob en de kinderen.

Na korte tijd kwam mijn vader ons opzoeken. Hij zag
er vreselijk uit. Een gebroken man, ziek van oedeem.
Hij vertrok weer snel naar Tjimahi met de trein. De
volgende dag hoorden we dat de trein was overvallen door rebellen en dat de meeste reizigers waren
vermoord. Twee dagen van afschuwelijke spanning
volgden. Tenslotte kregen we een telegram: ‘trein
gemist, veilig aangekomen’. Ook ons kamp werd
verschillende keren aangevallen. De bamboepunten
van speren kwamen onder luide strijdkreten door het
gedek heen, waar we toen drie meter vanaf zaten.
Een handjevol Japanners en Nederlanders hebben
de boel verdedigd. Uiteindelijk werden we onder bescherming van Brits-Indiërs afgevoerd naar de haven,
waar we werden ingescheept op de Van Heutz.
We verbleven vervolgens negen maanden in een
opvangkamp in Tjimahi.
Mijn vader was daar ook. Wij lagen daar samen weken in het ziekenhuis. Hij met oedeem en ik met een
verwaarloosde oorontsteking waar ik doofheid aan
overhield. Mijn rugpijn is nooit overgegaan. Er werd
nog veel gevochten en patrouilles kwamen vaak met

grote verliezen terug. Een angstige en onzekere tijd.
Verdwaalde kogels waren geen uitzondering.”
Repatriëring
“Eind 1946 konden mijn moeder en ik een plek
krijgen op de Boschfontein en repatrieerden wij
naar Nederland. Mijn vader bleef achter om orde op
zaken te stellen. Wij kwamen in Rotterdam bij mijn
grootmoeder terecht. Daar ging ik ook naar school.
Met het feit dat ik vier jaar school had gemist werd
geen rekening gehouden. Ik moest gewoon meedraaien en slaagde door keihard te werken voor
het H.B.S. toelatingsexamen. In Nederland konden
wij nooit over de oorlog praten. Er was geen tijd
om te rouwen of voor verwerking. In 1947 gingen
we op vakantie naar mijn grootmoeder van vaders
kant op Terschelling. Toen zij ziek werd heeft mijn
moeder haar een half jaar verpleegd. Zo bleven we
op Terschelling, waar wij meer ruimte hadden en
als medemensen werden geaccepteerd. Mijn vader
kwam in 1949 uit Indië terug. Hij was in 1946 volledig
gerehabiliteerd met doorbetaling van zijn pensioen
en eervol ontslag.”
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‘Ups’en ‘downs’
“Door mijn rugletsel heb ik bijna vijf jaar lang een
‘rechthouder’ moeten dragen met langdurige revalidatie. Toen ik in 1951 werd toegelaten tot wat nu
de Rietveld Academie heet, kon ik eindelijk tekenen
en voelde ik mij thuis. Later gaf ik zelf les en exposeerde, maar het mooiste dat mij is overkomen is de
ontmoeting met Bob Groen in 1957. Na zijn afstuderen in 1958 zijn we getrouwd en kregen drie prachtige kinderen. Ondanks veel lichamelijke malheur
- ik werd blijvend invalide in 1980 - genoten wij van
elkaar en van de mooie dingen in het leven, waaronder kunst en muziek. Na 12 jaar samen in Zwijndrecht
te hebben gewoond verhuisden we naar Drenthe,
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waar we ons thuis voelden en 42 jaar bleven. Toen
Bob ernstig ziek en dement werd, verhuisden we
naar Bilthoven in de buurt van de kinderen. Hij werd
daar vol zorg in een tehuis verpleegd en gelukkig
was ik er bij toen hij daar in 2012 overleed. Voor
hem een zegen, maar voor mij een ramp. De angst
voor verlies blijft je altijd bij. Je kunt het relativeren,
gedeeltelijk van je afzetten, maar je raakt het nooit
kwijt. Zijn optimisme is voor mij een drijfveer om in
zijn geest verder te gaan. Tot op de dag van vandaag teken en schilder ik nog.”

Interview: Ellen Lock

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 heeft mijn ouders Max Rosenberg en Rebecca
de Jongh uit Amsterdam gekend? Mijn moeder woonde aan de Rapenburgerstraat, later Tugelaweg 28 en
kwam in Sjoel Oost. Mijn vader woonde aan de Nieuwe
Kerkstraat 105, later met zijn moeder op het adres
Linnaeusparkweg 31/hoek Hoogeweg. Kwam in de
Matrozensjoel. Later in Sjoel Oost en Beth Hamidrasj.
Vader studeerde aan het NI Seminarium en fungeerde vaak als chazan in diverse sjoels; hij werd in 1943
benoemd tot tweede chazan van de Obrechtsjoel.
Max en Rebecca woonden Valeriusstraat 68h. Reacties
graag naar: Salomon Mozes Rosenberg (geboren
9-3-1942), Pastoor Geenenstraat 37, 5991 BH Baarlo,
tel: 077-4771836, e-mail: wimrosenberg@home.nl
Namens mijn moeder, mevrouw H.S. van der Wateren-Klaassen, wonende aan de Bloemendaalseweg
134 te Bloemendaal ben ik op zoek naar de familie
Hoogstraal of Hoogstraat. Zij hebben gewoond in
de van Ostadestraat 277 of 281. Deze familie had een
smederij. Het gezin bestond, voor zover ons bekend,
uit een vader, een moeder en twee dochters en misschien ook twee zoons. De familie is in 1942 opgepakt
en weggevoerd. Heeft u inlichtingen over deze familie, neem dan contact op met: Sylvia van der Wateren,
Schouwschuit 61, 1613 CJ Grootebroek, tel: 0228515989, e-mail: sylviavanderwaterenmail@quicknet.nl
Ik wil graag in contact komen met mevrouw
Sonja (v. Biene-) Rood, wonend in Israël, of met
haar nabestaanden. Ik heb namelijk pas ontdekt dat

mevrouw Rood tegelijk met mijn moeder, Jeanne
van Emden, in Vught heeft gezeten . Mijn moeder
zat in het laatste transport naar Auschwitz en kwam
nooit meer terug. Ik zoek al 70 jaar naar het hele
verhaal. Reacties graag naar: Edith Nagel-Ossendrijver, Schelmseweg 21, 6861 WP Oosterbeek,
tel: 026-3334849, e-mail: nagelos@planet.nl
I.v.m. een filmproductie wil ik in contact komen
met lotgenoten van mijn vader, d.w.z. degenen
die in het jappenkamp op Maoemere (het ziekenkamp Wulff) hebben gezeten. Ook wil ik lotgenoten
spreken die in hetzelfde ‘hell ship’ werden vervoerd,
namelijk de Haruyasa Maru, van Singapore naar
Saigon. Ten slotte ook met lotgenoten die de
Bersiap op de Dagoweg in Bandoeng hebben meegemaakt. Dit is de laatste kans om deze generatie
zijn verhaal te laten vertellen. Graag ook een reactie
van degenen die me kunnen helpen aan een via-via
contact. Reacties graag naar Chris de Ceuninck van
Capelle, Hagestraat 14, 2011 CV Haarlem, tel:
06-20705274, website: www.ccfilmproductions.nl
Ik ben op zoek naar Evie Hobijn, geboren op
9 september 1932. In 1942 verbleef zij in Djember.
Reacties graag naar Noes Kiksen, Lekdijk West 7,
4112 PD Beusichem, telefoon 0345-519100.
Ten behoeve van een eventueel project van het
Joods Historisch Museum zou ik heel graag in contact
komen met mevrouw Stella Mendels (of haar familie),
die waarschijnlijk nog in het bezit is van foto´s van
Heinie Springer-Nol (later van Tijn-Nol) en haar kinderen Betty en Dries Springer, vóór de oorlog woonachtig in de Pretoriusstraat in Amsterdam-Oost. Reacties
graag naar: Elsa Nol, apartado 8 de Correos, 03530
La Nucía (Alicante), España, tel: 0034-96587-3534,
mobiel: 0034-636-955-720, e-mail: casa@elsasara.net.
Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot het Joods Historisch Museum in Amsterdam en mijn naam noemen.
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ten toon
Expositie: De Aanval mei 1940, vijf dagen
strijd om Rotterdam
Onderzeebootloods RDM Rotterdam
t/m 25 oktober 2015
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd
binnengevallen en betrokken raakte bij de Tweede
Wereldoorlog. In Rotterdam wordt van 10 tot en
met 14 mei 1940 onafgebroken strijd om de stad
gevoerd. Een ongelooflijk, grotendeels onbekend
verhaal dat voorafgaat aan het verwoestende
bombardement. Deze bewogen dagen komen
vanaf 30 april 2015 weer tot leven in de voormalige
onderzeebootloods op Heijplaat.

te doen

strijdtonelen. Rondom maken persoonlijke verhalen
en historische objecten de gebeurtenissen bijna tastbaar vanuit drie perspectieven: de verwarring bij de
bewoners, het verzet van de Nederlandse militairen
én de ervaring van de Duitse soldaten.
De Aanval is niet alleen een intense ervaring, maar
ook een belangrijk verhaal voor wie Rotterdam beter
wil begrijpen. Ook wordt duidelijk dat vrijheid niet
vanzelfsprekend is en gekoesterd moet worden.
Achter in de loods kan een eigen krant over de
meidagen gemaakt worden. Bovendien kunnen jong
en oud virtueel rondlopen in het Rotterdam van deze
periode. Wie wil weten hoe het de Rotterdammers
verder vergaat in de oorlogsjaren kan terecht in
Museum Rotterdam ´40´45 NU aan de Coolhaven.
Onderzeebootloods RDM Rotterdam
RDM-straat, 3089 JS Rotterdam. Tel: 010-2540319,
e-mailadres: deaanval1940@gmail.com
Openingstijden: dinsdag t/m zondag: 11.00-17.00 uur.
Toegangsprijzen: €10,- voor volwassenen en €5,voor kinderen t/m 17 jaar (20% korting bij voorverkoopadressen en e-tickets).

Foto: Bouke Noorlander

De expositie De Aanval - mei 1940, vijf dagen strijd
om Rotterdam wordt gedomineerd door de grote,
dreigende vorm van een Heinkel He 111, de bommenwerper die de stad verwoestte. Enorme projecties
van 3 bij 12 meter met originele foto´s en filmbeelden
plaatsen de bezoeker midden in de belangrijkste
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Foto: www.oranjehotel.org

Oranjehotel 1940-1945
Jaarlijkse herdenking op zaterdag
26 september
Het Oranjehotel in Scheveningen was in de
Tweede Wereldoorlog een Duitse gevangenis waar
Nederlanders die zich tegen de Duitsers verzetten
werden opgesloten voor verhoor en berechting.
Voor de meeste gevangenen was het verblijf niet
langdurig en werd gevolgd door hetzij vrijlating,
hetzij verdere gevangenschap, vaak in Duitsland,
hetzij executie op de Waalsdorpervlakte. Naar
schatting hebben 25.000 mensen, afkomstig
uit het gehele land, gevangen gezeten in het
Oranjehotel.
Ontvangst- en expositieruimte
De ruimte voor de ontvangst en presentatie voor
bezoekers van het Monument Oranjehotel is in mei
2015 nieuw ingericht. Naast de faciliteiten voor de
cel bezoeken is er een kleine expositie over het
Oranjehotel en de levens van de gevangenen ingericht, waar o.a. de nummers van de cellen aangegeven staan. De inrichting van de ontvangst- en expositieruimte is ontworpen door beeldend kunstenares
Tanja Engelberts.

Herdenking 2015
De jaarlijkse herdenking vindt in 2015 plaats op
zaterdag 26 september. De spreker zal prof. mr.
G.J.M. Corstens zijn, voormalig president van de
Hoge Raad. Indien u de plechtigheid wilt bijwonen
kunt u dat kenbaar maken in een mail aan info@
oranjehotel.org. Gelieve ook uw postadres in de
mail te vermelden. Deelname aan de herdenking is
gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs
gesteld. De herdenking begint om 10:45 uur; u wordt
verzocht uiterlijk om 10:30 uur aanwezig te zijn.
Gelegenheid tot bezoek Doodencel 601
Doodencel 601 is open voor publiek op de laatste
woensdag van iedere maand tussen 14:00 en 16:00
uur. Dit gebeurt in samenwerking met de Penitentiaire Instellingen Haaglanden. Voor woensdag
30 september is het bezoek al volgeboekt. U kunt
zich aanmelden door uiterlijk vier dagen eerder een
mail te sturen aan info@oranjehotel.org. U wordt verzocht in de mail voor iedere bezoeker de naam en
het nummer van paspoort, ID-kaart of rijbewijs aan te
geven, en of u gebruik wilt maken van een parkeerplaats. Nadere informatie over het bezoek zal u dan
per mail gestuurd worden. Het aantal bezoekers dat
op een middag ontvangen kan worden is beperkt,
dus we vragen in voorkomende gevallen uw begrip.
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Vraag
antwoord
Mijn moeder is helaas niet meer in staat om haar
administratie en correspondentie zelf te verzorgen.
Is het mogelijk dat zij mij machtigt, zodat ik dit van
haar over kan nemen?
Ja, dat is mogelijk. Iedere cliënt kan ons verzoeken
om de post voortaan aan een gemachtigde te
sturen. Wij richten dan alle brieven, beschikkingen,
formulieren en mededelingen aan het opgegeven
correspondentieadres en niet meer aan het woonadres. Een machtiging kan bestaan uit een door
uw moeder te ondertekenen brief of formulier,
waarin wordt aangegeven dat zij u (met opgave
van uw naam, adres, telefoonnummer en het eventuele e-mailadres) machtigt om voortaan haar Wuv-,
Wubo-, Wbp- en/of AOR-zaken te behartigen. Het
is van belang om aan te geven dat de machtiging
voor onbepaalde tijd geldt. Naast het fungeren als
correspondentieadres kan een gemachtigde namens
de oorlogsgetroffene ook aanvragen en bezwaarof beroepsschriften indienen. Als de machtiging niet
voor onbepaalde tijd wordt verleend, dan geldt deze
alleen voor de op dat moment lopende aanvraagof bezwaarprocedure.
In 2013 werd ik gewezen op de mogelijkheid
om een verzoek in te dienen voor een nieuwe
vaststelling van mijn Wuv-uitkering omdat mijn
ABP-pensioen toen werd verlaagd. In de jaren
daarna is mijn pensioen niet meer verlaagd maar
ook niet verhoogd. Heeft het dan zin om opnieuw
om een nieuwe vaststelling te verzoeken?
Als het pensioen al geruime tijd niet meer is verhoogd kan het zinvol zijn om een nieuwe vaststelling
aan te vragen. Wij berekenen de uitkering die u van
ons ontvangt dan opnieuw op basis van uw actuele
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inkomen en persoonlijke omstandigheden. Als
die nieuwe berekening een verhoging van ten
minste 1% van uw grondslag oplevert, dan volgt
er een nieuwe vaststelling. Als uw uitkering kort
geleden (opnieuw) is vastgesteld dan is de kans
dat de drempel van 1% vlak daarna wordt gehaald
natuurlijk klein. Bij twijfel of vragen kunt u contact
opnemen met de afdeling V&O.
Kan ik uw blad “Aanspraak” blijven ontvangen
als ik word afgewezen?
“Aanspraak” wordt toegezonden aan mensen die
een uitkering of voorzieningen van ons ontvangen
of hiervoor een aanvraag hebben ingediend. Als
uw aanvraag wordt afgewezen, wordt de toezending
van “Aanspraak” gestopt. Als u het blad daarna
wil blijven ontvangen, dan kunt u ons hierom schriftelijk vragen. Wij verzoeken u ons in dat geval op de
hoogte te houden van uw adreswijzigingen.
In mijn omgeving wordt tegen betaling hulp
geboden bij het indienen van aanvragen voor
Indische oorlogsgetroffenen. Is dit wel betrouwbaar?
De PUR en SVB hebben geen contact met personen,
anders dan advocaten, die geld vragen voor hulp
bij het indienen van aanvragen en kunnen ook niet
beoordelen of dit betrouwbaar is en wat de kwaliteit
van deze hulp is. Wij wijzen u er op dat zowel de
SVB als de begeleidende instellingen Pelita, JMW
en de Stichting 1940-1945 u gratis kunnen helpen bij
het indienen van een aanvraag als u in Nederland
woont. Als u niet in Nederland woont, dan kunt u zich
rechtstreeks tot ons wenden of contact opnemen met
de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging
in uw land.
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Horizontaal 1 brandstof 5 hoofdstad van Japan 8 gevoel voor wat
passend is 12 Spaans visgerecht 13 extra prijs 14 delfstof 15 halskraag
18 rivier in Rusland 19 opening in de muur 20 grootte en vorm
22 achterzijde van de hals 23 plaats 24 waterkering 26 bladgroente
28 vierhandig zoogdier 30 rookwaar 33 vader 35 melodie 36 verpakkingsmateriaal 37 paardrijkleding 38 telwoord 39 vulkaan op Sicilië
41 wachthuisje bij een halte 43 persorganen 45 groot water 47 onbenullig 49 schoudermantel 51 grafsteen 53 hoge berg 55 gevoel van
vermoeidheid 57 sporenplant 59 deel van een bijenkorf 61 larve van
de langpootmug 62 dwarsbalk 63 persoonlijk 64 persoonlijk voornaamwoord 65 stand van de edelen 66 handeling 67 pronkzuchtig.
Verticaal 1 toegankelijk 2 naaldboom 3 een beetje 4 loofboom
5 onbespreekbaar 6 gebogen 7 met het doel dat 8 moment 9 einde
van een gebed 10 bioscoop 11 tropisch hardhout 16 walvis 17 vijl
20 deel van een boekomslag 21 balletrokje 23 kunststof 25 gymnastiektoestel 26 ijsbank in een rivier 27 haast 29 grond 31 vrouwelijk roofdier
32 kwaadaardig mens 34 grote papegaai 35 te koop aangeboden (afk.)
40 woord om iets aan te duiden 42 eetgerei 44 door water omgeven
gebied 45 leren lap 46 lastdier met koppige reputatie 48 bedekte spot
50 katachtig roofdier 52 vogelproduct 53 deel van een opera 54 broodbeleg 56 zeer warm 57 zacht 58 tweetal 60 duivenhok 62 vrolijk.

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 november 2015 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars juni-puzzel 2015
De juiste oplossing was: ‘zomervakantie’. De winnaars van de
juni-puzzel 2015 zijn: dhr. N. Kan,
Bentleigh, Australië (1e prijs);
mw. Van Speijbroeck, Den Helder
(2e prijs), mw. Bennebroek-van
Noije, Loon op Zand (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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