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Mag ik u even
aanspreken?
Getwijfeld heb ik over het onderwerp voor dit voorwoord. Hoort het op deze
plek thuis om iets te schrijven over wat gaande is in ons land en de wereld om
ons heen? Over wat we dagelijks in het nieuws zien? Ik kan er echter niet aan
voorbijgaan stil te staan bij wat er gebeurt.
De inwoners van Groot-Brittannië kiezen er in meerderheid voor om uit de
Europese Unie te stappen. Zorg en angst voor nieuwkomers uit andere landen spelen bij die keuze een belangrijke rol. Vergeten lijkt het belang van de
Europese gedachte: ‘Nooit meer oorlog’. Bij onze naaste buren is ‘Wir schaffen das’ bij velen omgeslagen in weerstand tegen asielzoekers. In eigen land
kennen we de rellen over centra voor vluchtelingen. We kennen de beelden
van spanningen tussen jongeren van Turkse komaf en autochtone bewoners
in Zaanstad.
Volop zijn er ook voorbeelden van Nederlandse burgers die begaan zijn met
het lot van vluchtelingen die werkelijk alles hebben achtergelaten om hier
een veilige toekomst te vinden. Mensen die hun huis beschikbaar stellen of als
vrijwilliger helpen. Voorbeelden van vriendschappen die geen boodschap hebben aan afkomst. Toch lijken deze voorbeelden overschaduwd te worden door
een meer negatief sentiment, van afstand in plaats van tolerantie. Er groeit
politiek opportunisme dat tegemoet komt aan dat sentiment in plaats van oplossingen bedenkt voor problemen. Problemen die ook ik niet wil ontkennen.
De lezers van dit blad weten als geen ander dat gemeenschappelijke geschiedenis bindt. Echter alleen als geschiedenis leeft, als verhalen verteld en
gehoord worden. We weten dat de oorlog van toen niet te vergelijken is met
wat er in deze tijd in Europa gebeurt. Dat is waar, vergelijkingen gaan mank.
Maar de waarde van geborgenheid en veiligheid is wel vergelijkbaar en maakt
het waard om uw verhaal te blijven horen. Misschien helpt het ons te leren van
fouten in het verleden en bij het bedenken van oplossingen voor vandaag.

Ruud van Es
Lid (wnd) Raad van Bestuur SVB
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We zijn net op tijd ontsnapt
aan de Japanse doodstraf!
Herma van KampenSnouck Hurgonje zat
drie jaar in Indische
gevangenissen

In Nederlands-Indië, in oorlogstijd, bood Herma Bentinck van
Schoonheten-Snouck Hurgonje twee weken onderdak aan twee
verzetsmannen. Bij het weggaan gaf ze hen een briefje met het adres
van een familielid die ambassadeur was in Australië. Daar zouden ze
misschien terecht kunnen. Eén van hen werd gesnapt met Japanse
militaire gegevens en haar briefje. Zij kreeg een Indisch proces en
drie jaar gevangenisstraf tijdens de Japanse bezetting. Haar man,
haar tweejarige zoon en haar pasgeboren dochter heeft zij al die
tijd moeten missen.
Een mooi cadeau
‘Op 16 februari 1920 ben ik geboren te Arnhem in een hervormd gezin. Mijn meisjesnaam is Snouck Hurgonje. Ik was de vierde dochter en
laatste telg van ons adellijke geslacht. Mijn vader was griffier van de
commissaris van de Koningin in Gelderland. Ik was een jongensachtig
meisje, misschien omdat mijn ouders graag een zoon hadden gewild en
doorliep de middelbare meisjesschool in Arnhem. De eerste ontmoeting
met mijn eerste man was tijdens een tennispartij bij vrienden. Hij reed in
een cabrio met een witte kap en vroeg: ‘Ga je met me mee naar Indië?’
In eerste instantie zei ik ‘Nee, ik ga niet mee!’ Hij heette Wolter Bentinck van Schoonheten, was dertien jaar ouder en zijn vader was burgemeester. Die zomer zagen we elkaar vaker op feestjes en speelden vele
tennispartijtjes. Aangezien ik goed was in talen mocht ik van mijn ouders
een tijd Frans studeren in Zwitserland. Wolter stuurde mij daar een heel
mooi cadeau, een opgezet zeilschip. Er zat een beroemd Engels gedicht
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bij: ‘Ships that pass in the night’ waarvan de tekst zo
treffend was voor onze ontmoetingen. Ik vond dat
zo’n romantisch gebaar, dat ik hem opbelde en zei:
‘Ja, ik ga mee naar Indië!’ Hoewel mijn ouders mij
nog erg jong vonden, trouwden wij in 1939. Direct
daarna vertrokken we naar Indië. Achteraf was meegaan inderdaad niet zo’n goed idee. Ik was zoveel
jonger dan hij, zeer naïef en sprak de taal niet eens.’
Oorlog in Indië
‘Wolter was eerste employé op de theeplantage
Djalindoeng, vlakbij Bandoeng. We hadden een
zwembad in de tuin en veel Indisch personeel. In
1940 kregen we onze zoon Pim. Bij het uitbreken
van de oorlog met Japan was ik in verwachting
van ons tweede kind. Wolter werd opgeroepen als
sergeant bij de landstorm, maar kreeg hoge koorts
van een niet besmettelijke vlektyfus en moest naar
het ziekenhuis in Bandoeng. Die nacht van 14 april
1942 bracht onze buurman mij ook naar datzelfde
ziekenhuis om te bevallen van onze dochter Karin.
We mochten samen op een kamer liggen met Karin
tussen ons in. Met onze baby keerden we terug op
de plantage. Een paar dagen later werd mijn man
opgepakt door de Kempeitai, de Japanse militaire
politie, en ik hoorde niets meer van hem gedurende
de oorlog. Met twee jonge kinderen bleef ik alleen
achter op de plantage.’
Verzet
‘Op 16 september 1942 te middernacht klopten
Frans Valck-Lucassen, een planter wiens zus ik kende,
en Gordon Coates, een charmante roodharige Royal
Air Force-piloot, bij mij aan om zich te verstoppen
voor de Japanners. Ze wilden uitwijken naar Australië, maar werden gezocht. Ze waren door mijn
vriendin Will de Vogel, die hen al eerder onderduik
had geboden, naar mijn huis gestuurd. Deze mannen
hebben twee weken bij ons kunnen schuilen. Zij hadden de opdracht van de geallieerden om strategische Japanse militaire gegevens, die zij van verzetsgroepen op Java hadden gekregen, over te brengen
naar Australië. Er kwamen Japanse soldaten aan de
deur navraag doen. Gelukkig konden die twee zich
tijdig verstoppen in onze theetuinen. Tijdens hun
verblijf bracht ik hun briefjes vaak per fiets naar het
station van Bandoeng. Ik verstopte die onderin mijn
tennisballenkoker in een koffer achterop de fiets.

Herma met haar pasgeboren zoon Pim, 1940.

Onderweg werd ik aangehouden door een Japanse
soldaat, die mijn koffer doorzocht. Hij maakte er zo’n
warboel van, dat ik vond dat hij alles weer netjes
moest inruimen en dat deed hij nog ook.’
Verraden
‘Bij hun vertrek gaf ik de twee geld voor de vlucht en
overtocht mee en een briefje met het adres van mijn
oom, die ambassadeur was in Australië en hen daar
misschien verder zou kunnen helpen. Ook hielp ik
hen om zich te vermommen met Indische kleding.
Niet ver van mijn huis besloten de mannen veiligheidshalve uiteen te gaan. Gordon zou alleen verder
gaan en de geheime verzetsdocumenten overbrengen, maar heeft ze eerst begraven. Een Indische
jongeman zag dit en heeft Gordon verraden.
De Kempeitai heeft hem gearresteerd en alles opgegraven. Frans Valck-Lucassen ontsnapte en liet
zich onder een valse naam interneren in een mannenkamp. Op een van die papieren ontdekte de
Kempeitai mijn adres. Jammer genoeg had Coates
de namen van zijn contactpersonen opgeschreven.
Dus kwamen ze mij op 15 oktober 1942 ophalen en
werd ik zwaar verhoord in de Bantjeu-gevangenis
in Bandoeng.
Gordon Coates zat op een gegeven moment naast
mij in een cel en adviseerde me om ook alles te
vertellen, maar ik heb geen krimp gegeven en werd
weer losgelaten. Uiteindelijk is Coates na zijn bekentenissen geëxecuteerd door de Japanners.’
5

Bron: Museon

In quarantaine vanwege dysenterie in Boeloe-gevangenis.

Herma getekend door celgenote Cornelia Christina Nissen.

Ondervraagd
‘Op 16 november 1942 ben ik weer gearresteerd,
omdat Coates had bekend dat ik hem verborgen
had gehouden. Geboeid werd ik naar de gevangenis
in Cheribon gebracht, samen met acht Hollandse
vrouwen die hem ook onderdak hadden geboden.
Daar werd ik weer ondervraagd met veel stokslagen
op mijn handen en rug. Een gemene Jap wilde net
met stroomschokken beginnen en ik gilde zo hard,
dat de andere Japanners kwamen kijken. Gelukkig
ging op dat moment de telefoon en bleef deze man
voorgoed weg. Omdat ik toch niets losliet, waren ze
het blijkbaar zat en mocht ik terug naar onze cel.

ik mezelf te verdedigen in hun taal, maar ik sprak
nauwelijks Soendanees. Toen ik de rechter aansprak
werd het onrustig in de zaal en ik zag dat agenten
begonnen te lachen. Blijkbaar had ik de rechter in verlegenheid gebracht, omdat ik hem had aangesproken
in het Laag-Soendanees, alsof ik tegen een bediende
sprak. Daarop vervolgde ik mijn betoog maar in het
Nederlands, want hij had vast rechten gestudeerd in
Holland. En dat bleek ook zo te zijn. De rechtszaak
duurde twee maanden. Ik werd veroordeeld tot drie
jaar gevangenisstraf voor het onderdak bieden aan de
RAF-piloot en mijn koeriersdiensten. Het vonnis hield
in dat ik meteen voor mijn twee kinderen dringend
onderdak moest vinden voordat ik werd opgesloten.
Dit was zeer beangstigend en ik was erg emotioneel.
Eén vriendin heb ik op straat, voor het gerechtsgebouw, gesmeekt om voor mijn zoontje Pim te willen
zorgen en een andere vriendin heeft mijn pasgeboren
dochter Karin opgehaald van onze onderneming.’

Na maanden in een cel zonder toilet en water om
ons te wassen, stonken we verschrikkelijk. Op een
dag kwam een hoge Kempeitai-officier onze cel
binnen en werd bedwelmd. Hij liet direct tobbes
met warm water buiten zetten op de binnenplaats.
De Japanse bewakers mochten niet naar ons kijken
en stonden op wacht met de rug naar ons toe. Zo
konden wij elkaar en onze kleding even ongestoord
wassen. Er zaten ook goeden onder de kwaden.
Uiteindelijk wisten de Japanners niet meer wat ze
met die Hollandse vrouwen moesten aanvangen. Ze
droegen ons over aan het Indisch Hooggerechtshof.
Het werd nu geen Japanse krijgsraadzaak, maar een
rechtszaak en zo zijn we net op tijd ontsnapt aan
de Japanse doodstraf. In de rechtszaak probeerde
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Een hechte band
‘Met acht Hollandse dames die betrokken waren
bij het verbergen van Gordon Coates kwam ik op
14 juli 1943 in een cel terecht in de Boeloe-gevangenis te Semarang. Hier brak voor ons een vreselijke
tijd aan, we hadden geen contact met de buitenwereld. ’s Nachts werd er veel gehuild, omdat we
allemaal onze families zo misten. Je was blij als er
iemand met een verhaal kwam en we zongen samen

Foto’s pagina 6 en 7: Valentin Schreiber/Nikola Drakulic

Vrouwengevangenis Boeloe, Herma staat links achterin. De foto is gemaakt bij het bezoek van Lady Mountbatten,
24 september 1945.

hoopvolle liedjes, dat leidde tenminste af. Aanvankelijk moesten we sisalbalen sjouwen en dit tot touw
bewerken. Helaas was ik linkshandig en heel onhandig
met dit touwdraaien. Gelukkig mochten we op den
duur sokken breien, dat ging me wat beter af. Samen
met mijn vriendin Will de Vogel tilde ik elke dag de
grote houten mandibakken vol water aan een stok op
onze schouders. We kregen allebei rugklachten. Will
werd ernstig ziek en stierf na een kort ziekbed in het
ziekenhuis in Semarang op 16 maart 1944. We hadden
een enorme klik en haar gemis was groot.’
Dagen aftellen
‘Het eerste jaar hadden we nog hoop dat het snel
voorbij zou zijn. Als je gevangen zit tel je toch de
dagen af. Het tweede jaar hadden we een strenge
gevangenisdirecteur en verloren we de moed. Het
derde jaar kregen we een bijzondere directeur
Yashima, een zeer merkwaardige man, die om zijn
pols een gouden tientje met de beeltenis van Koningin Wilhelmina droeg. Hij had veel respect voor haar,
zei hij altijd. Hij luisterde altijd naar de radio en hield
ons op de hoogte van de oorlog in Europa. Directeur
Yashima liet zich door mij uitdagen voor een partijtje
ringgooien. Hij zette een pakje sigaretten op onze
weddenschap dat ik hem niet zou kunnen verslaan.
Eerst liet ik hem winnen, maar al snel kon ik voor
de andere dames sigaretten verdienen via dit spel.’

Het weerzien
‘De Indische gevangenen werden al eerder uit de
gevangenis bevrijd. Onder bewaking van gevangenisdirecteur Yashima bleven wij, acht blanke dames,
achter in de vrijwel lege gevangenis. Begin oktober
1945 kwamen twee mannen ons bevrijden en vertellen dat het beter was daar te blijven omdat het
buiten de gevangenis onveilig was vanwege de vrijheidsstrijders. Onze bevrijders vonden het zo erg dat
wij op de grond hadden geslapen dat ze matrassen
voor ons hadden laten komen. Wij waren echter zo
gewend hieraan, dat al die te zachte matrassen de
volgende ochtend al tegen de muur stonden.
Na de bevrijding ben ik direct op zoek gegaan naar
mijn kinderen. De ene vriendin had mijn zoon Pim in
het vrouwenkamp gezegd dat hij haar altijd ‘mamma’
moest noemen, uit angst dat hij van haar afgepakt
zou worden en naar een mannenkamp moest. De ander had mijn dochter Karin elke avond een foto van
haar echte moeder laten zien. Daardoor herkende
mijn zoon me helemaal niet en wilde zelfs liever bij
zijn kampmoeder blijven. Mijn dochtertje herkende
me van de foto en rende in mijn armen.
Met mijn kinderen ben ik naar een familieopvangkamp gegaan. Het weerzien met mijn man was
vreemd. Hij was al die jaren geïnterneerd in het 4e en
9e Bataljon in Tjimahi. We hadden ieder onze eigen
herinneringen en waren helaas uit elkaar gegroeid.
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Wolter en Herma nemen groots
afscheid met een gezellig feest
op de theeplantage, 1951.

Na de oorlog zat ik in Bandoeng bij een van mijn
celgenotes op de veranda, toen plotseling uit haar
huis onze laatste gevangenisdirecteur Yashima ons
tegemoet kwam met een dienblad met glazen verse
jus d’orange; Het was de omgekeerde wereld. Wij
hebben toen geregeld dat deze goede man snel kon
terugkeren naar Japan.’
Naar Holland
‘Begin 1946 kwamen we met ons hele gezin naar
Nederland, waar we zijn opgevangen door mijn
zwager in Beverwijk. Op mijn longen werd een vlek
geconstateerd en ik moest rusten. Een arts van het
Rode Kruis heeft me met de kinderen naar Zwitserland gestuurd om te kuren. Na drie maanden waren
mijn longen genezen. Wolter zocht me op en we gingen samen skiën, maar hij moest al snel terug naar
Nederlands-Indië, omdat hij administrateur werd op
een theeplantage. Toen ik voor het eerst weer in
Holland ging winkelen, wilde ik - na al die gevangenisjaren zonder enige luxe - zo graag een rode hoed
kopen. Mijn schoonzuster verbaasde zich hierover en
voelde dit niet aan. Zij adviseerde mij te investeren
in een pannenset! Dit illustreert telkens weer hoe
het ‘thuisfront’ geen begrip had voor onze aanpassingsproblemen en kwetsbare mentale gesteldheid.
Men verbaasde zich ook over mijn ‘Indische manieren’; ik wilde bij alles afdingen ofwel ‘tawarren’.
In Nederland was dat niet gebruikelijk.’
Groots afscheid
‘Ik ging met de kinderen terug naar Wolter in Indië.
In 1947 kregen we daar onze zoon Max. Wij hebben
er altijd een fijne tijd gehad en konden het goed
vinden met het personeel. In 1951 werd het toch
te gevaarlijk om daar te blijven. We hebben groots
afscheid genomen met een gezellig feest op de
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theeplantage. Er zat geen kwaad bij onze mensen.
Wolter en ik waren door alle tegenslagen behoorlijk
van elkaar vervreemd, dus was ik niet geheel verbaasd dat hij verliefd werd op een andere vrouw,
zonder de last van ons gedeelde verleden. Zij zijn
uiteindelijk met elkaar getrouwd, nadat wij in goed
overleg zijn gescheiden in 1960.
In datzelfde jaar hertrouwde ik met Ernst van Kampen. Later ben ik met hem naar Indonesië en naar de
theeplantage geweest. We mochten theedrinken in
mijn vroegere huis. Daar zag ik al mijn eigen meubilair staan, helemaal intact, maar ik heb er niets van
gezegd: ‘Je kunt het toch niet meenemen!’, zeiden Ernst en ik tegen elkaar. We moesten allemaal
helemaal opnieuw beginnen in Holland. Zo was dat
nu eenmaal. Naar de Indië-Herdenking kijk ik altijd
op de televisie, maar het is jammer dat onze vorst en
vorstin daar niet bij waren zoals op 4 mei. Dat zou ik
graag nog eens zien.’
Interview: Ellen Lock
Herma van Kampen-Snouck Hurgonje 2016.

Van links naar rechts boven:
Marc Degen, Wil Bruins Slot,
Eddy Flora, Martijn Boogaardt
en Esther Wortelboer.
Van links naar rechts onder:
Lalla Weiss, Ria Boxtart,
Will Groen en Patricia Meuws.

Nieuws uit de Cliëntenraad
De Cliëntenraad Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen adviseert de Sociale Verzekeringsbank
en de Pensioen- en Uitkeringsraad over de dienstverlening. De leden vergaderen zes keer per jaar
en behandelen geen individuele zaken.
De Cliëntenraad heeft zich in de eerste helft van 2016
voornamelijk gebogen over de resultaten van de aanvraagbehandeling, de Uitkeringsregeling Backpay en
de aandacht voor nieuwe medische onderzoeken naar
de causaliteit van verschillende aandoeningen.
Op 30 augustus maakten de leden van de Cliëntenraad kennis met de nieuwe voorzitter van de Raad
van Bestuur van de SVB, de heer Maarten Schurink.
Schurink was tot mei 2016 werkzaam als gemeentesecretaris in Utrecht. Hij beschikt over veel bestuurlijke
ervaring en ziet het als zijn voornaamste opdracht
om de SVB een betrouwbare, snelle en klantgerichte
uitvoerder van regelingen te maken. De specifieke
behoeften van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen blijven hierbij een bijzondere plaats innemen.

Van links naar rechts boven:
Maarten Schurink, Ria Boxtart,
Wil Groen, Patricia Meuws,
Marc Degen.
Van links naar rechts onder:
Lalla Weiss, Eddy Flora, Martijn
Bogaardt en André Kuijpers.

Op de vergadering van 1 november jl. hebben
de leden besloten om twee nieuwe leden voor
een benoeming per 1 januari 2017 voor te dragen.
Mevrouw Thea Meulders en de heer Fredrik van
Gelder zullen cliënten met respectievelijk een
Indische en een Joodse achtergrond gaan vertegenwoordigen. De Cliëntenraad neemt tegelijkertijd afscheid van de voorzitter, de heer Wil Groen
en van mevrouw Esther Wortelboer. De PUR en de
SVB zijn hen dankbaar voor hun inzet en inbreng
sinds 1 januari 2011. Om de expertise te kunnen
behouden zullen twee andere leden die al vanaf
die tijd actief zijn, de heer Marc Degen en mevrouw
Patricia Meuws, hun lidmaatschap nog maximaal
twee jaar voortzetten.
Mocht u iets onder de aandacht van de Cliëntenraad willen brengen, dan kunt u schrijven naar:
Cliëntenraad V&O, Antwoordnummer 10340,
2300 WB Leiden, of telefonisch contact opnemen
met de secretaris, André Kuijpers, op 071-5356785.

Nico van Hasselt 4 jaar, 1928.

Verzetsman,
Engelandvaarder en
huisarts Nico van
Hasselt vertelt over
oorlog en vriendschap.

Waarom zijn wij hier op aarde?
‘Dankzij veel geluk en goede genen leef ik nog’,
zegt Nico van Hasselt, met zijn tweeënnegentig
jaar de oudste nog praktiserende huisarts van
Nederland. Zijn gevangenschap tijdens de oorlog
veranderde zijn kijk op het leven. Samen met een
celgenoot filosofeerde hij over de zin ervan. Als
hij levend uit de dodencel zou komen beloofde hij
huisarts te zullen worden.
Niets te willen
‘Mijn vader was bankier en meester in de rechten
en bovenal een echte ‘Van Hasselt’ uit een patriciërsfamilie. Op 19 februari 1924 ben ik geboren als oudste zoon in een hervormd gezin. Ik kreeg een zus en
een broer. Omdat ik aardig kon leren ging ik naar
het gymnasium in Deventer. Mijn vader vond dat ik
hem moest opvolgen als bankier en net als hij rechten moest studeren. Ik was een Van Hasselt en ik
had niets te willen.’
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Ons huis werd gevorderd
‘Vanaf het uitbreken van de oorlog tot aan mijn
arrestatie in 1943 ging ik gewoon dagelijks als leerling naar het gymnasium. Toen de Duitsers Nederland binnenvielen, was ik in mijn ouderlijk huis aan
de Parkweg 1 in Deventer. Ons huis ten oosten van
de IJssel lag precies in het schootsveld van een
Nederlandse kazemat aan de overkant van de rivier.
Wij moesten dus vluchten. Op de tweede oorlogsdag ben ik stiekem door vijandelijk gebied naar
ons huis gelopen. Ik zag kogelgaten in een muur
op de eerste verdieping pal naast het portret van
mijn grootvader.
Na de capitulatie konden we naar ons huis terugkeren. In 1941 kregen we inkwartiering op de begane
grond van zestig Duitsers, officieren en soldaten, die
er sliepen in stapelbedden. Wij woonden daarboven.
Al snel werd ons hele huis gevorderd.’

Van links naar rechts:
Vader, Gijs, Ineke, moeder
en Nico van Hasselt, 1939.

De maat was vol
‘Naar mijn idee verzette mijn vader zich onvoldoende tegen de vijand en mijn ouders vonden mij juist
te tegendraads. Voor mij was de maat vol toen onze
rector, de heer Hillesum - Etty’s vader - niet meer
naar school mocht komen vanwege de anti-Joodse
maatregelen. Daarna meldde ik me bij de heer
W. Overeem, die een drukkerij in Deventer had, en
als protest verspreidde ik het schoolreglement in een
oranje kaft. Hij was leider van de illegale Trouwgroep
en drukte valse persoonsbewijzen. Ik zorgde voor de
pasfoto’s en de bezorging ervan. Onder de aardappels die ik bij een boer haalde in mijn fietskar lagen
de illegale bladen en persoonsbewijzen. Zo kon ik
ongezien het hele jaar 1942 naar Lettele fietsen.
Uiteindelijk werd ik door mijn ouders uit huis geplaatst
en kwam in huis terecht bij dokter Van Vierssen Trip in
Apeldoorn, waar ik mijn gymnasium vervolgde. Naast
chirurg was Van Vierssen Trip verzetsman en een van
de initiatiefnemers van het Medisch Contact, het
artsenverzet. In deze verzetskring was een dominee
die een wapen nodig had en ik kreeg de opdracht
om dit in het zwembad te stelen uit het uniform van
een Duitser. Een paar dagen later werd ik opgepakt
bij een vriend aan de Loolaan in Apeldoorn, Chris
Staargaard, met wie ik huiswerk maakte. Ik was verraden. Ik ben naar het politiebureau gebracht en werd
er twee dagen alleen in een cel geplaatst. Ze lieten
alle deuren open staan, ik had toen kunnen ontsnappen, maar deed het niet. Achteraf onbegrijpelijk.

Ze zeiden bij mijn verhoor: ‘Beken het maar, het is
toch klaar!’ Toen heb ik verteld waar ik het wapen
had begraven.’
Het Huis van Bewaring in Arnhem
‘Begin maart 1943 ben ik vanuit het politiebureau in
Apeldoorn op verdenking van wapendiefstal naar het
Huis van Bewaring in Arnhem gebracht. Daar zat ik
met elf man in een cel. Het boek ‘De techniek van
het leven’, dat ik nog kon meenemen bij mijn arrestatie, is mij extra dierbaar geworden, omdat de namen van mijn celgenoten erin staan. Een celmaat in
Arnhem was de kunsthistoricus en verzetsman John
Baptiste Knipping. Hij stelde mij expres de lastigste
vragen op een schreeuwerige toon. Overdonderd
dacht ik: ‘Wat is dit voor ongezellige boel?’ Maar hij
heeft mij juist goed voorbereid op de verhoortechnieken van de Sicherheitsdienst, die drie weken later
volgden. Dat is mijn geluk geweest.’
Mijn zegelring
‘Op 1 april 1943 werd ik naar kamp Vught gebracht.
Als politieke gevangene kreeg ik gestreepte kleding
met een rode driehoek, een rode bal op mijn rug
en mijn kampnummer op de borst. Dat betekende
meestal de doodstraf. Vught was mijn eerste ervaring met een concentratiekamp en ik werd al snel
in elkaar geslagen door een kapo, een blokoudste,
omdat ik mijn muts niet voor hem had afgedaan.
Op een dag kwam er een Philipsdelegatie naar het
kamp. Een van die mensen bleek mijn neef te zijn.
11

Ik gaf hem een hand waarbij ik hem ongemerkt mijn
zegelring gaf, zodat deze dan tenminste in de familie
bleef. Ik was ervan overtuigd dat ik het niet lang
meer zou redden.’
Ontsnapping uit Vught
‘In kamp Vught ontmoette ik Theo Vrins, die al twee
keer had geprobeerd te ontsnappen naar Engeland.
Hij werkte op de Philishave-afdeling. Dankzij zijn
bemiddeling kon ik er ook werken. Na vier maanden
plannen maken, ontsnapten Theo en ik samen in een
vrachtwagen tijdens onze lunchpauze op 14 juli 1943.
De chauffeur had honger en in ruil voor onze lunch
nam hij ons mee. Ze zouden ons voorlopig niet missen, want we hadden toestemming om naar de tandarts te gaan. We verstopten ons achter de laadklep.
We vroegen de chauffeur om de grendel niet op de
deur te doen. Bij de poort was geen controle, omdat
er een Duitser voorin zat. De grendel viel onderweg
per ongeluk toch op de deur aan de buitenkant.
Na lang tevergeefs wrikken, trapten we maar tegen
de deur. Gelukkig hoorde de chauffeur dit en ging
kijken wat er zo rammelde. Hij liet ons er meteen uit.
In onze gevangeniskleding sprongen we uit de auto,
te midden van wat jongetjes die rustig op straat aan
het voetballen waren.
Op goed geluk belden we ergens aan in Woensel,
een buurt in Eindhoven. De heer des huizes had
twee tewerkgestelde zoons in Duitsland. Hij gaf ons
wat van hun kleding. Vanuit Eindhoven durfden we
toch niet de trein naar Den Haag te pakken. Uitgeput liepen we naar een studievriend van Theo, waar
we een hele dag hebben geslapen. Na drie weken
bijkomen zijn we door Theo’s vrienden naar Den
Haag gereden waar we bij de Indische familie Burgwal terecht konden.’
Elf veertjes
‘Ingenieur Ton Schrader, een groot verzetsman,
organiseerde iedere maand een boot voor Engelandvaarders. Op 23 augustus 1943 bracht Schrader
ons naar de aardappelboot ‘Nooit volmaakt’ van
de heer Koole aan de Schie in Delft. Achter zijn
boot hing onze vluchtboot. De volgende dag zijn
we te middernacht door hem met een groep studenten naar de haven van Numansdorp gevaren.
Daar maakte Koole onze motorboot gereed voor
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Dokter Jan Salomonson tekende mij toen ik een
afscheidsbrief aan mijn ouders schreef, 28 januari 1944.

de vlucht. Waarschijnlijk vertrokken we met elf man,
omdat we ons in Engeland moesten identificeren
met de code: ‘De adelaar heeft 11 veertjes verloren.’ Met het oog op onze ontvangst door Koningin
Wilhelmina na aankomst in Engeland, droeg ik alvast
een driedelig pak. Via het Haringvliet voeren we naar
zee. Eenmaal buitengaats brandde de bobine door.
Helaas liet iemand de reserve buitenboordmotor
in zee vallen. Tevergeefs probeerden we onze kleding als zeil te gebruiken, want in de namiddag op
26 augustus 1943 werden we door een Duits konvooi
gesignaleerd en opgepikt. Theo en ik zaten naast
elkaar op het dek en verzonnen een gelijkluidend
verhaal over onze verblijfplaats in de afgelopen zes
weken. In Den Helder werden we bij de havenpolitie
afgezet. Op het bureau lag een foto van Theo en
mij met daarop de tekst: ‘Ontsnapt uit Vught’, dus
wij kregen direct handboeien om. De inspecteur van
politie wilde weten waar we ondergedoken hadden
gezeten, maar we gaven geen kik. In Den Helder bij
het Marine Kriegsgericht waren ze lieverdjes vergeleken bij de Sicherheitsdienst in Kamp Vught.’
Afscheidsbrief
‘Vervolgens werden Theo en ik naar het Huis van
Bewaring aan de Weteringschans in Amsterdam
gebracht, waar we lang zijn verhoord. Wij vertelden
natuurlijk exact hetzelfde verzonnen verhaal. In deze

woordige Pieter Baan Centrum. Daar kreeg ik te
horen dat ik ter dood was veroordeeld en kwam
ik in een cel bij een huisarts uit Bilthoven, Meindert
Brouwer. Hij sprak bezield over zijn vak en hielp me
met mijn arm. Samen wachtten we op de dood. We
filosofeerden over vragen als ‘Waarom zijn wij hier
op aarde?’ en trokken de conclusie dat we hier zijn
om naar elkaar om te zien. We hebben gebeden dat
we mochten meewerken aan een betere wereld als
we het zouden overleven. Ik beloofde hem: ‘Als ik
hieruit kom, dan word ik huisarts en dat blijf ik
zolang ik kan.’

Nico van Hasselt, 1939.

gevangenis kwam een verpleegster, mevrouw Van
Overeem, een Rode Kruisinspectie uitvoeren. Zij
vond mij te ziek, want ik zat onder de steenpuisten.
Op haar advies brachten ze me naar een ziekencel
waar ik bevriend raakte met de gynaecoloog Jan
Salomonson. Op 28 januari 1944 schreef ik een afscheidsbrief aan mijn ouders, omdat ik dacht dat ik
de volgende dag zou worden doodgeschoten. Dokter Salomonson maakte een tekening van mij, die hij
naar mijn ouders stuurde. Ik heb die altijd bewaard.
Tegenwoordig bestaat ons cellenblok nog steeds,
ingebouwd op het winkelplein Max Euweplein in
Amsterdam. In die buurt zet ik geen stap!’
Eenzame opsluiting
‘In januari 1944 volgde een nare tocht naar de
Utrechtse gevangenis het Wolvenplein, waar ik zes
weken eenzame opsluiting kreeg. Met een ketting
om beide polsen lag ik op een plank. Een bewaker
zei dat ik een brood kon krijgen als ik me uit de ketting om mijn polsen kon losmaken. Ondanks de pijn
lukte het me om mijn handen los te wrikken, maar ik
kon fluiten naar dat brood. Ze hebben mijn rechter
schouder verminkt, waardoor mijn arm vaak uit de
kom schiet.’
Werken aan een betere wereld
‘In het voorjaar van 1944 werd ik overgebracht naar
de Utrechtse gevangenis ‘de Gansstraat’, het tegen-

We hielden de moed erin
‘In september 1944 werd ik naar kamp Amersfoort
gebracht en bij de poort zag ik mevrouw Van Overeem weer. Ze verzon dat ik een nierziekte had en
direct naar de ziekenbarak moest. Zij is mijn redding
geweest. Na drie dagen was ik beter en mocht er
werken als verpleger en later als hoofd van ziekenzaal C. Zeven maanden lang zat ik daar gevangen.
We hadden als verplegers nauwelijks ruimte, maar
samen hielden we met de patiënten de moed erin.
We zongen, speelden cabaret en vierden zelfs
Sinterklaas. Onze families stuurden pakjes of brieven
met alleen opgewekte verhalen, anders kwamen ze
niet door de censuur.
Op mijn 21e verjaardag in 1945 werd ik met een
schitterend gedicht van een vriend verrast, met alle
handtekeningen van de zieken erbij. We hebben veel
mensen in de ziekenbarak gered van de wrede kampcommandant Kotälla. De Duitsers werden onrustig
doordat de geallieerden in aantocht waren. In april
1945 waren er nog 500 gevangenen. Op 15 april 1945
werd ik met zeventig ‘zware gevallen’ door de Duitse
kampleiding in een vrachtwagen naar het Oranjehotel, de gevangenis in Scheveningen, gebracht. Zij
droegen het kamp over aan mevrouw Van Overeem.
Weer kreeg ik eenzame opsluiting. Op 7 mei 1945
ben ik bevrijd door de Binnenlandse Strijdkrachten.
Pas op dat moment verdween mijn angst voor een
Duitse fusillade voorgoed.’
Vechten voor het vaderland
‘Eenmaal bevrijd wilde ik meteen naar mijn ouders,
maar het weerzien op 9 mei 1945 met hen was vrij
teleurstellend. ‘Een Van Hasselt zit niet in de gevan13

Nico en Ineke van Hasselt met hun kleinkinderen: Philippine, Kato en Florentien.

genis’, kreeg ik te horen. Ons huis was aan het eind
van de oorlog gebombardeerd door de Engelsen.
Na de oorlog mocht mijn vader het herbouwen met
alleen de oude materialen. Het weerzien met mijn
neef was wel bijzonder en hij heeft mij de zegelring
meteen teruggegeven.
Het was nog oorlog in Indië in mei 1945, dus tekende ik als oorlogsvrijwilliger voor het Korps Mariniers.
Om te vechten voor het vaderland kregen we een
flinke training in Schotland en Amerika. In Schotland
moesten we een vragenlijst invullen en aanduiden
wat je het belangrijkst vond: Ik schreef toen - net als
al die andere jongens - gewoon op: ‘Je vaderland, je
geloof, je familie’. Of ik dat nu weer zo in die volgorde van belangrijkheid zou opschrijven, weet ik niet.’
Echte vrienden
‘Na een aantal maanden pittige legertraining wilde
ik toch liever mijn belofte waarmaken en huisarts
worden. Mijn ouders stonden hier niet achter, want
een Van Hasselt heeft geen dienend beroep, maar
wordt gediend. Dankzij de marine-arts Wolters kon
ik me ziek laten verklaren. Om zonder gymnasiumdiploma toelating te krijgen tot de faculteit Medicijnen
schreef ik een brief aan Gerrit Bolkestein, adviseur
van de Minister van Onderwijs. Dankzij zijn toestemming kon ik medicijnen gaan studeren in Leiden.
Bij roeivereniging Njord leerde ik mijn vrouw Ineke
kennen. We trouwden op 24 juli 1952 in Haarlem.
Mijn schoonvader vond dat ik als gehuwde man nu
maar eens vaart moest maken en adviseerde me in
Amsterdam verder te studeren. Daar mocht ik bij
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dokter Salomonson inwonen, de man met wie ik de
cel had gedeeld in Amsterdam. Vele in de oorlog
ontstane vriendschappen zijn na de oorlog ook nog
zeer waardevol voor mij geweest.
In 1956 haalde ik mijn artsdiploma. In 1960 opende ik
mijn eigen huisartspraktijk in Buitenveldert. Sindsdien
zijn we nooit op vakantie geweest, mijn vrouw en ik
staan altijd voor de patiënten klaar, 24 uur per dag,
7 dagen per week. We kregen een zoon en een dochter en hebben inmiddels drie kleinkinderen. Eenmaal
had ik een reünie van Engelandvaarders, maar dat
was meteen ook de laatste voor mij. Ik kan niet tegen
grote verhalen. Je wist namelijk nooit wat je te wachten stond in de oorlog: ‘Wat gaat er nu weer gebeuren?’, dacht ik altijd. Achteraf heb ik gewoon veel
mazzel gehad. Mijn grootste wens is dat mijn vrouw
gezond blijft! Voor haar was ik geen makkelijke man
en zij is naar mijn idee dus pas echt een held.’
Interview: Ellen Lock
Nico van Hasselt, 2016.

Uitkeringsregeling Backpay
met een jaar verlengd
Het Backpay-beleid over het toepassen van de
hardheidsbepaling is ontwikkeld en gepubliceerd
De Uitkeringsregeling Backpay is ingesteld op 24 december 2015
door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
in overeenstemming met het Indisch Platform. Deze regeling wordt
met een jaar verlengd. Aanvragen kunnen daardoor tot 1 januari 2018
worden ingediend bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de Sociale Verzekeringsbank.

Voor wie geldt de hardheidsbepaling?
De Uitkeringsregeling Backpay
voorziet in de mogelijkheid voor
een toekenning op grond van
de hardheidsbepaling.

Wie komen in aanmerking?
De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als morele genoegdoening voor
KNIL-militairen en ambtenaren in dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement, die op 15 augustus 2015 nog in leven waren en geen (volledig)
salaris hebben ontvangen over de oorlogsjaren. Als de rechthebbende
op of na 15 augustus is komen te overlijden, kan een aanvraag door de
erfgenamen worden ingediend tot 1 januari 2018.

De hardheidsbepaling kan
worden toegepast op personen
met werkzaamheden die volledig
of voor een groot deel werden
gesubsidieerd door het Nederlands-Indisch Gouvernement.
Hierbij kan gedacht worden aan
onderwijzend personeel in het
gesubsidieerde particulier onderwijs en aan verplegend personeel
in een aantal gesubsidieerde
particuliere ziekenhuizen.

Wat wordt uitgekeerd?
De Backpay-uitkering bestaat uit een eenmalig belastingvrij bedrag van
25.000 euro. Dit bedrag is niet van invloed op een Nederlandse huurof zorgtoeslag van de voormalige ambtenaar of militair en heeft geen
gevolgen voor zijn of haar Wuv-, Wubo-, AOR- of Wiv-rechten. De afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen heeft inmiddels meer
dan 5.000 personen ambtelijk onderzocht op een mogelijk recht op de
Uitkeringsregeling Backpay. Tot op heden is de Backpay-uitkering meer
dan 550 keer toegekend, waaronder 125 toekenningen aan personen
die in het buitenland wonen.

De hardheidsbepaling kan niet
worden toegepast op personen
die voor 15 augustus 2015 zijn
overleden.

Bron: Museum Bronbeek

KNIL-Monument in Bronbeek.

Hoe dient u een aanvraag in?
Een informatiefolder, een aanvraagformulier en
informatie over het Backpay-beleid zijn beschikbaar
op de website (www.svb.nl/wvo) of kunnen worden
aangevraagd bij de afdeling Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank,
Postbus 9575, 2300 RB Leiden, tel: 071-5356888.
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Een kritische blik op ons
beeld van de Holocaust
Timothy Snyder houdt
14e Nooit Meer Auschwitz
Lezing in 2017
Op woensdag 25 januari 2017 organiseren het
Nederlands Auschwitz Comité, het NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en
de Sociale Verzekeringsbank voor de veertiende
keer de ‘Nooit Meer Auschwitz Lezing’. De lezing
wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor de
Tropen in Amsterdam. Bij deze gelegenheid wordt
de Annetje Fels-Kupferschmidt Onderscheiding
aan hem uitgereikt.
Professor Timothy Snyder is verbonden aan
de Geschiedenisfaculteit van Yale University in
Amerika. Hij laat ons vanuit zijn historisch onderzoek anders en kritisch kijken naar het beeld van
de Holocaust.

Foto: David Hammelburg

Waarom draagt uw brede talenkennis bij
aan ruimere inzichten over de Holocaust?
‘Het is handig dat ik goed kan schakelen tussen veel
Oost-Europese talen als ik onderzoek doe naar de
Holocaust in die regio. Duitse onderzoekers spreken
bijvoorbeeld geen Jiddisch, wat onhandig is bij onderzoek naar de Holocaust. Kritisch onderzoek moet
gebaseerd zijn op primaire bronnen, niet alleen op
bronnen van de nazi’s.
Geschiedenis wordt veelal geschreven vanuit een
nationaal gezichtspunt, dat niet altijd strookt met
dat van de onderzoeker. Je kunt niet alleen afgaan
op Britse bronnen om de geschiedenis van India te
bestuderen.

Door de eigen taal van mensen te spreken wordt de
rijkdom en diversiteit van voor de oorlog zichtbaar
en ziet men ook beter wat er verloren is gegaan, niet
alleen van diegenen die het niet hebben overleefd,
maar ook van de wereld waarin zij leefden.
Onlangs ben ik in een dorp in de Oekraïne geweest
waar 3.000 Joden zijn gefusilleerd tegen de muur
van een begraafplaats. Er bestaan Duitse bronnen
die de collaboratie van de Oekraïners verklaren, de
Duitse en de Joodse overlevenden zien andere aspecten en de Oekraïners die het kunnen navertellen
weer andere. Als je wilt begrijpen waarom Oekraïners met Duitsers collaboreerden, moet je dus alle
invalshoeken zien.’
Wat heeft het opengaan van de Sovjetarchieven in
1991 veranderd aan ons beeld van de Holocaust?
‘Het opengaan van de Sovjetarchieven gaf onderzoekers toegang tot een schat aan informatie, maar
hun aandacht was inmiddels verlegd van geschiedschrijving naar herinnering. Bijna 90% van het huidige Holocaustonderzoek richt zich op het herdenken,
niet op het beschrijven van de geschiedenis, terwijl
nog niet alle informatie aanwezig is.
Ik ben net terug uit Kiev, waar ik de herdenking
bijwoonde van de massamoord op 33.771 Joden in
Babi Yar op 29 en 30 september 1941. Natuurlijk is
de herinnering hieraan belangrijk, maar tegelijkertijd
moeten we weten wat er zich daar heeft afgespeeld
en het onderzoek staat nog in de kinderschoenen.
We weten wat de Duitsers hebben vastgelegd en
hoe een aantal Oekraïners heeft gecollaboreerd,
maar er is veel meer dat we nog niet weten. Om een
voorbeeld te geven, nadat alle Joden in Babi Yar
waren vermoord, zijn er pogroms in Kiev geweest.
Waarom waren er pogroms na en naar aanleiding
van Babi Yar – we weten er maar weinig van. Was
antisemitisme echt de enige reden?
In Babi Yar kwamen de slachtoffers om door kogels,
wat gold voor de helft van de mensen die tijdens de
Holocaust werden vermoord. Toch is dit essentieel
voor het begrip van het ontstaan van de massamoord in Auschwitz, want Babi Yar gebeurde eerder
en toonde aan dat mensen in staat zijn anderen in
grote aantallen te vermoorden. De nazi’s trokken
hieruit lessen voor hun Endlösung.’

Aan Babi Yar wordt alleen zelden herinnerd.
Hoe komt dat?
‘Dit komt door de manier waarop de samenleving
zich richt op verhalen en beelden - zoals de allesoverheersende poort van Auschwitz - in plaats van
op feiten en interpretatie. Ook historici houden zich
bezig met beelden, herinneringen en verhalen in
plaats van zich te richten op economie, politiek en
instituties. Een kritische blik op ons beeld van de Holocaust houdt ook in dat wij de feiten voor zich laten
spreken en onze cultuur heeft daar problemen mee.’
Waarom brengt u Hitler en Stalin onder
één noemer van 1933 tot 1945?
‘De belangrijkste vraag is hoe ze zich samen hebben
ontwikkeld en tot elkaar hebben verhouden. Je kunt
niet de een bestuderen zonder begrip van de ander.
Als je dus iets wilt weten over de collaboratie van
Litouwen met Duitsers in 1941, moet je ook de
geschiedenis van Litouwen en de Sovjet-Unie kennen in 1940. De Joden en Litouwers die in 1941 in
Vilnius leefden, leefden ook al in 1940 in Vilnius. Van
1939 tot 1941, toen de Sovjet Unie een bondgenoot
van nazi-Duitsland was, werd in de Sovjetpers niet
geschreven over de gruweldaden van Duitsers tegen
de Joden. Dat is een van de redenen waarom er nog
zoveel Joden in Kiev woonden en vermoord werden
in Babi Yar nadat de nazi’s daar de macht hadden
overgenomen.
In Kiev speelden de conciërges van gebouwen een
cruciale rol. Tijdens het Sovjetbewind moesten zij
doorgeven wie wat deed en de Duitsers zetten dit
voort. In 1937 en 1938 was er sprake van etnische
zuiveringen in Kiev, waarbij voornamelijk Polen werden doodgeschoten. Buurtbewoners verraadden hun
Poolse buren om hun appartement in te pikken. De
mensen die hun Poolse buren aangaven deden later
tijdens de Duitse bezetting hetzelfde met hun Joodse buren. Veel mensen die niet antisemitisch waren
en Polen aangaven, gaven ook Joden aan. Was
antisemitisme dus wel de verklaring? Antisemitisme
was niet dominant aanwezig in Kiev. In Duitsland
werden Joden tussen 1933 en 1939 systematisch tot
tweederangs burgers gemaakt. Dat gebeurde niet in
Kiev. Daar werden ze op een dag bijeen gedreven
en doodgeschoten en zo is de Holocaust begonnen.’
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Hoe ziet u de Nederlandse Holocaustgeschiedenis
ten opzichte van de Oost-Europese?
‘De Duitsers hebben hun ervaringen uit de periode
1933-1939 gebruikt als blauwdruk voor Nederland. Dat
het percentage dodelijke slachtoffers in Nederland zo
hoog was - 75% tegen 50% in Duitsland - lijkt erop dat
er in Nederland ook nog iets anders speelde. Ligt de
verklaring in een efficiënter Nederlands overheidsapparaat dat gehoorzaam meewerkte aan de vervolging?
Ik betwijfel dat omdat de Duitsers op ondubbelzinnige wijze probeerden het Nederlandse staatsbestel
te vernietigen en het rechtssysteem te ontmantelen.
Nederland leek wat deze hoge aantallen dodelijke
slachtoffers betreft sterk op een Oost-Europees land,
omdat er in tegenstelling tot andere West-Europese
landen geen staatshoofd meer was. De regering was
gevlucht en er was sprake van een SS-bezetting,
die meer kenmerkend was voor het oosten dan
voor het westen van Europa.
Naar mijn mening bestond er weinig verschil tussen
de situatie in Nederland en die in Letland. De institutionele structuren in Nederland, of het ontbreken
daarvan, zijn in veel opzichten te vergelijken met het
Oost-Europese model met een Duitse bezettingsmacht en een groot aantal SS-officieren. Natuurlijk
speelde de gehoorzame Nederlandse politie of de

bevolkingsregisters van voor de oorlog een rol, maar
ze vertellen niet het hele verhaal. De Duitse politiecommissaris van het district Auschwitz werd in 1943
naar Denemarken overgeplaatst. Hij had tot taak
daar de Holocaust uit te voeren. Hij meldde dat dit
niet mogelijk was, niet omdat de Denen zulke goede
mensen waren, maar omdat het hele Deense staatsbestel nog onveranderd was.
In 1945 werd een politiebataljon uit Bremen, dat
bestond uit ongetrainde agenten die oude dames
hielpen met oversteken, naar Kiev gestuurd. Binnen
een paar dagen waren ze Joden aan het doodschieten.
Daarna gingen ze terug naar Bremen, waar ze oude
dames weer hielpen de straat over te steken. Dit
heeft alles te maken met de aanwezigheid of afwezigheid van de wet. Het gedrag van omstanders wordt
niet zozeer bepaald door hun etniciteit of geloofsovertuigingen, maar door hun institutionele stelsel.
Mijn onderzoek toont aan dat de Holocaust een
levende geschiedenis is, waar we van kunnen leren:
We kunnen eraan zien wat er kan gebeuren en niet
alleen omdat er zoveel kwaad in ons schuilt, maar
ook hoe een samenleving op dat kwaad kan reageren vanuit haar instituties of staatsbestel.’
Interview: David Hammelburg

Reserveren toegangsbewijzen
Nooit Meer Auschwitz Lezing 2017
Voor de Engelstalige ‘Nooit Meer Auschwitz
Lezing’ door Timothy Snyder op woensdag
25 januari 2017 in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen te Amsterdam is een beperkt aantal
toegangsbewijzen beschikbaar.
Indien u bij de lezing aanwezig wilt zijn, verzoeken wij u zich aan te melden vóór 1 januari
2017 via www.svb.nl/NMAlezing. Mocht digitaal
aanmelden voor u niet mogelijk zijn, dan kunt
u dit doen via tel: 020-6564802 (uitsluitend
bereikbaar op werkdagen van 14.00-16.00 uur).
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De organiserende instellingen streven ernaar de
boodschap ‘Nooit Meer Auschwitz’ ook bij de
jongeren levend te houden. U kunt dus ook uw
kinderen en/of kleinkinderen aanmelden voor
de lezing.
Toedeling van de toegangsbewijzen geschiedt
op volgorde van binnenkomst.
De lezing begint om 15.00 uur en duurt tot
16.30 uur. Aansluitend is er tot 18.00 uur
gelegenheid om na te praten. De zaal is open
om 14.30 uur.

Ten toon

&

te doen

Nederland capituleert
15 mei 1940.
Een historische gebeurtenis verbeeldt.
Johannes Postschool Museum
Te bezichtigen op afspraak
In het plaatsje Rijsoord, gemeente Ridderkerk, staat
de voormalige christelijke school waar in mei 1940
een historische gebeurtenis plaatsvond.
Na het bombardement op Rotterdam en de dreiging
van de Duitse legerleiding ook andere steden te
bombarderen kondigde de Nederlandse Opperbevelhebber, generaal Winkelman, op 14 mei 1940 via
de radio de overgave van het Nederlandse leger aan.
Vroeg in de ochtend van de 15e mei wordt hij opgeroepen om te verschijnen bij de Maasbruggen in
Rotterdam. Van hieruit vertrekt hij met zijn staf naar
de school in Rijsoord waar de Duitse generaal Student zijn hoofdkwartier heeft gevestigd. Om vijf voor
tien wordt de capitulatie-overeenkomst getekend.
Nederland begint aan vijf bezettingsjaren.

Sabel Generaal Winkelman.

De heer Ad Los was op een gegeven moment in de
gelegenheid de voormalige school te kopen en er
een waardig monument van de capitulatie van te
maken. Op 15 mei 2000 opende het museum zijn
deuren. De ruimte waar de capitulatie plaatsvond
is weer zo ingericht zoals in mei 1940. Levensechte
poppen completeren het beeld. Het geeft je het
gevoel bij deze gebeurtenis zelf aanwezig te zijn.
De heer Los ziet geschiedenis in samenhang met
wetenschap. Er is dan ook nog veel meer te zien in
de Museumschool.
Johannes Postschool Museum
Rijksstraatweg 101, 2988 BB Ridderkerk-Rijsoord,
Te bezichtigen op afspraak, telefoon: 0180-499845
www.museumschool.nl

Foto’s: Ton Jenezon

Capitulatiebesprekingen 15 mei 1940.

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. De oproepen zijn te
zien op de website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl

In verband met de aanvraag voor een postume Yad
Vashem-onderscheiding zoek ik onderduikers of familie daarvan die tussen 1942-1945 ondergedoken
zijn geweest in de kelder van het Aartsbisschoppelijk Paleis op de Maliebaan 40 in Utrecht.
Graag contact op te nemen met dhr. H.H. Themans,
Van Boshuizenstraat 571, 1082 AV Amsterdam,
tel: 020-6420343, e-mail: h.h.themans@planet.nl

Wie kende onze opa/vader Alfred Abraham Haringman (geboren op 26 maart 1910 te Mühlheim
an der Ruhr, woonachtig op het Rapenburg 7-I te
Amsterdam). Tijdens een razzia in februari 1941 (zie
foto) is hij opgepakt en afgevoerd naar Mauthausen
waar hij op 12 september 1941 overleed. De man
met sjaal voorover gebogen (helemaal links) kan misschien onze opa/vader zijn. Alfred was boekdrukker
en was in de jaren 30 werkzaam bij de drukkerij Lindenbaum. Alle informatie over Alfred is erg welkom!
Met vriendelijke groet, Miranda Traas-Haringman,
Harpij 7, 1704 TA Heerhugowaard, tel. 06-31281725.
E-mail: rob.traas@quicknet.nl

Ik zoek naar een meneer Robert Goudsmid. Hij
was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zwitserland ondergedoken, maar zijn vader (zijn voornaam
weet ik niet) was met ons als gevangene in Bergen
Belsen en is daar omgekomen. Na de oorlog is mijn
vader een in het kamp gemaakte belofte nagekomen
en nam Robert onder zijn zorg, en ook in zijn zaken,
onder anderen in een bedrijf van Elgetex in Amsterdam. Ik zou graag contact opnemen met meneer
Robert Goudsmid en wat meer van mijn familiegeschiedenis leren. Heeft iemand informatie van Robert
Goudsmid voor mij? Stuur alstublieft antwoord naar
Frederik Frank, 47 Kurupae Road, Hilltop, Taupo
3330, New Zealand, tel: +64 02 73734330, e-mail:
frederik.frank.blacksmithing@bigpond.com
Dagboeken bij oorlogsdocumentatie. In de jaren
vlak na de bevrijding ontving het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie honderden dagboeken van
mensen die de oorlog in Nederland en Nederlands-Indië hadden meegemaakt. Deze persoonlijke
geschriften willen we graag digitaal via onze website toegankelijk maken. Vanwege de auteurswet is
hiervoor echter toestemming nodig van de auteur
of zijn/haar nabestaanden. Heeft u of een familielid
indertijd een dagboek geschonken, of kent u iemand
die dat heeft gedaan, wilt u dan contact opnemen
met het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocausten Genocidestudies, t.a.v. dhr. R. Pottkamp, Herengracht 380, 1016 CJ Amsterdam, tel: 020-5233861,
e-mail: r.pottkamp@niod.knaw.nl
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Ben op zoek naar de eigenares van een poëziealbum/vriendenboek van een zekere Jet uit de
kampen Tjihapit en Adek in de jaren 1943 t/m 1945.
Met prachtige tekeningen (veel keukentaferelen), van
haar moeder en van anderen. Zo’n 170 handtekeningen van volwassenen en kinderen, vele gedichten,
ook in Frans, Duits en Engels. Heb helaas geen achternaam kunnen vinden. Wel in een reünieboek van
Tjihapit uit 1994: ‘mevrouw Rijerse met haar kinderen
Jet en Ab’. Wie helpt mij verder? Joost van Bodegom, Roekebosk 19, 9244 HC, Beetsterzwaag, tel:
0512-381489 of mail: joosjepek@hetnet.nl

Ik zou graag met mensen in contact komen die
eind 1942/1943 in Malang iets met verzet te maken
hadden. Kent u de naam van mijn vader Ds. Henk
W. van den Berg, Zendingspredikant te Malang en
docent aan de Opleidingsschool voor Inlandse
Predikanten. Hij is verraden toen hij de dorpen aan
de kust afging om de bevolking op de hoogte te
brengen van de mogelijke komst van een Amerikaanse invasie als reactie op Pearl Harbor. De Kempetai pakte hem op in april 1943 en hij is overleden
in de strafgevangenis te Malang. Reacties graag naar
Mr. H.W. F. van den Berg, Nicolaas Maesstraat 145
huis, 1071 PZ Amsterdam, tel: 06-22435299, e-mail:
unicorn4711@gmail.com

Ons gezin, ouders en vier kinderen, waarvan ik deel
uitmaakte, is in mei 1942 door de Duitsers gearresteerd en afgevoerd naar de Haagsche Dierentuin.
Graag zou ik lotgenoten of familie daarvan bereid
vinden herinneringen uit te wisselen van hun ervaringen. Voor mij was het meer dan een nare ervaring.
Bij voorbaat dank, reacties graag naar: Simon Cohen,
Rhonestroom 73, 2721 EK Zoetermeer, tel: 0793419064, e-mail: helenejohanna@hotmail.nl
Graag kom ik in contact met oud collegae (of kinderen daarvan) van mijn niet-Joodse moeder Gea
(Geertje) Venema, die tot aan 1941 in de Joodsche
Crèche gewerkt hebben en daar hun opleiding kinderverzorgster volgden. Zij moest in 1941 weg om
met haar groep collegae te worden vervangen door
Joodse meisjes. Ik heb bij het opruimen van het
ouderlijk huis haar fotoalbum gevonden met namen
van kinderen en collega’s, maar weet niet precies
altijd ‘wie wie’ is. Mijn moeder overleed in 2005
en sprak zelden over die tijd, wellicht herkennen
kinderen van oud-collegae dit? Graag info aan:
Frank Hemminga, Burgemeester de Beaufortlaan 9,
1391 CK Abcoude, tel: 06-81414441, e-mail:
hempor@xs4all.nl
Wie kent mijn neef Nos Calame? Na de Slag in
de Java Zee is hij nooit meer gezien. Zijn schip
Hr. Ms. Witte de With bracht de getroffen HMS
Exeter (Royal Navy) naar Soerabaja haven. Nadat de
Exeter weer in orde was, bleek dat de propellers van
Hr. Ms. Witte de With niet functioneerden. Daarop
gaf Karel Doorman de opdracht de Hr. Ms. Witte de
With te laten zinken, zodat het niet door de Japanners kon worden gebruikt. De matrozen moesten
via Soerabaja met de trein naar Tjilatjap gaan en
per boot uitwijken naar Australia. Reacties graag
naar Karel Pijpaert, Generaal Eisenhowerplein 134,
2284 XW Rijswijk, tel: 070-3936038, e-mail:
pijpaert@gmx.net

&

Vraag
antwoord
De belastingdienst gaat volgend jaar het fictief
rendement op vermogen aanpassen. Heeft dat
gevolgen voor mijn uitkering?
Bij de vaststelling van een inkomstenafhankelijke
Wuv-, Wubo- of AOR-uitkering volgen wij de belastingwetgeving voor de berekening van het inkomen
uit vermogen. Als de belastingdienst in januari 2017
gaat werken met lagere percentages dan de huidige
4%, kunt u om een nieuwe vaststelling van uw uitkering verzoeken. Wij berekenen uw uitkering dan
opnieuw op basis van uw actuele inkomsten. Als het
verschil met uw oude uitkering groter is dan 1% van uw
grondslag, wordt uw uitkering opnieuw vastgesteld.
Wij zullen u schriftelijk informeren over de mogelijkheid
voor het indienen van een aanvraag als uw uitkering
door deze wijziging mogelijk kan worden verhoogd.
Ik hoor op Indische bijeenkomsten iets over vergoeding van bezittingen op grond van het Traktaat van
Wassenaar uit 1966. Weet u wat dat inhoudt?
Het Traktaat van Wassenaar is een overeenkomst
tussen Indonesië en Nederland uit 1966. In die overeenkomst is afgesproken dat Indonesië 600 miljoen
gulden in termijnen zal betalen als vergoeding voor
de vanaf 1957 genationaliseerde eigendommen van
Nederlandse particulieren en rechtspersonen.
In de verdelingswet van 1969 is door het Ministerie
van Buitenlandse Zaken aangegeven dat het gaat
om de schade die is ontstaan door de onder beheerstellingen en de bedrijfsbezettingen door vakbonden en militairen in 1957, door de nationalisaties
van 1958 en door de Agrarische wetgeving van 1960.
Daarnaast ging het om de betaling van obligaties
die Indonesië had stopgezet en om het verlies van
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goederen na de overdracht van Nieuw-Guinea in
1962. Tussen 1969 en 1978 zijn door het bureau
Schadeclaims Indonesië eerst de kleinere particuliere
claims afgehandeld, gevolgd door de wat grotere claims (tot f 250.000,-). De afhandeling van de
aanzienlijke claims van grote bedrijven vond plaats
tussen 1979 en 2003.
Waarom vervalt de artikel 19 toeslag van de
Wubo bij het overlijden en gaat die niet over
naar de nabestaande?
De artikel 19 toeslag van de Wubo is bedoeld voor
de verbetering van de levensomstandigheden van
het burger-oorlogsslachtoffer. Met andere woorden,
deze toeslag is bedoeld voor de bestrijding van
kosten van voorzieningen die in verband met de
oorlogsinvaliditeit sociaal-medisch wenselijk zijn.
Omdat dergelijke kosten bij het overlijden van het
burger-oorlogsslachtoffer vervallen, is er geen reden
meer om de toeslag nog uit te keren.

Betaaldata 2017
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze
betalingsopdrachten aan de banken versturen.
De betaaldata van de buitengewone pensioenen
die via de Stichting 1940-1945 verlopen, kunnen
hiervan afwijken. Bij overboekingen naar het
buitenland is de ontvangstdatum afhankelijk van
de werkdagen van lokale banken.
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Horizontaal 1 pennenkoker 4 geringst 8 bovenlangs 11 binnenwaartse
bocht 13 fijne geur 15 schapenhaar 17 judoterm 18 onwillekeurige
zenuwtrek 20 overdreven 21 cent 22 eerste man 24 op dit moment
25 tuimeling 27 slee 28 mij 29 een weinig 31 dom 33 lange sneeuwschaats 35 licht bruinrood 37 barsten 39 roemrijk 40 ronde vorm
41 liefdesgodjes 44 blubber 48 windrichting 49 persoonlijk voornaamwoord 51 een beetje scheel 52 Frans lidwoord 53 muzieknoot
54 laagwater 56 een zekere 57 landbouwwerktuig 58 bedieningsgeld
60 handelsnaam 62 en omstreken (afk.) 64 schaakterm 66 kleur
67 aangehecht takje 68 voorname mensen 70 reusachtig 72 lichtpaars
73 stof die organische reacties bevordert 74 dus.
Verticaal 1 peulvrucht 2 nachtroofvogel 3 binnen 4 moeder van Jezus
5 want 6 soort cervelaatworst 7 deel van een trap 8 vanwege 9 ton
10 ontvangstbewijs 12 beet 14 grootmoeder 16 waterkant 19 inleidend
gedeelte van een muziekstuk 21 natte aangeslibde grond 23 insect
26 bloem 30 bekwaam door ondervinding 31 rivier in Siberië 32 in
veiligheid gebracht 34 groep samenlevende dieren 35 vloersteen
36 reeds 38 kloosterzuster 39 laatste gedeelte 41 plus 42 rode schmink
43 gelukje 45 kraaiachtige vogel 46 in elkaar 47 loofboom 49 ongelovige
50 geheugenspel 53 reisweg 55 veegwerktuig 57 lastdier met koppige
reputatie 59 vrouwtjesschaap 61 mannetjeshond 63 Duitse keizer
65 moment 67 roem 69 schuifbak 71 persoonlijk voornaamwoord.

Los het kruiswoordraadsel op en
63
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 februari 2017 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars september-puzzel:
De juiste oplossing was: ‘kastanjeboom’. De winnaars van de september-puzzel zijn: Dhr. S. C. Sohlberg, Gush Etzion, Israël (1e prijs);
mw. F.A. Bosma, Den Haag
(2e prijs), mw. H.W.L. de HaasRichter, Leeuwarden (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 68 88

120 Kearny Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104

e-mail: info.wvo@svb.nl of info@pur.nl

tel: +1-415-291-2033, +1 877 303 3639 (Toll free tot 1-1-2017)

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

e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl, website: www.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 tot 1-1-2017)

tel: +972-3-7540741 / +972-3-7540742

e-mail: tor-wuv@minbuza.nl, website: www.dutchmissions.com

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

tel: +61 (0)2 9387 6644. e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

website: http://indonesie.nlambassade.org

website: www.netherlands.org.au
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