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Mag ik u even
aanspreken?
Voor het eerst mag ik u aanspreken in dit voorwoord en dat heeft voor mij een
bijzondere betekenis. Vooral omdat dit moment samenvalt met het verstrijken van
de vijf jaar dat de Sociale Verzekeringsbank de uitvoering van de oorlogswetten
onder haar hoede heeft. Een mooi moment om mijn waardering door te laten
klinken voor de wijze waarop onze mensen in de dagelijkse praktijk hun werk doen.
Maar vooral ook een mooi moment om nog eens te onderstrepen waarom en voor
wie wij het doen.
Laat ik beginnen met mij voor te stellen. Mijn naam is Ruud van Es, waarnemend
lid van de Raad van Bestuur. Ik ben geboren in Rotterdam, na de oorlog in 1959.
Mijn ouders hebben de oorlog in volle omvang meegemaakt. Mijn vader is het
meest geraakt. Hij zag de stad in brand staan vanuit zijn kinderkamer op het Noordereiland en was 12 jaar oud toen hij tijdens een razzia door een verdwaalde kogel
werd getroffen. Het heeft hem angstig gemaakt. Met het ouder worden kwam het
gebeuren steeds vaker terug in zijn dromen, erover praten deed hij zelden. Leed
dat onvergelijkbaar is met dat van vele anderen, maar leed dat zijn leven voor
een groot deel heeft bepaald.
Door zijn stilzwijgen speelde de oorlog in mijn leven geen grote rol. Dat werd anders
toen wij in 2011 de uitvoering van de oorlogswetten overnamen. Indrukwekkend was
de Auschwitzreis. De oneindige stilte en leegte in Sobibor, de feitelijke beschrijvingen in het boek van Jules Schelvis. Warm de ontvangst in Israël bij de bejaardentehuizen Beth Joles en Beth Juliana. De herinnering aan de oorlog altijd nabij in mijn
gesprekken met de Cliëntenraad. Onze betrokkenheid bij de Indische doelgroep in
de contacten met de Stichting Pelita en sinds kort door uitvoering te geven aan de
Backpay-regeling. Deze Aanspraak schrijft erover. Al die ervaringen maken mij bewust
van onze plicht de oorlogswetten op een meer dan zorgvuldige wijze uit te voeren.
Met gevoel voor wat u heeft meegemaakt en in het besef van de verantwoordelijkheid die ons land heeft. Onze medewerkers ervaren dagelijks het belang van hun
werk in de contacten met u. Ik ervaar dat zij dit werk met hart en ziel doen.

Ruud van Es
Lid (wnd) Raad van Bestuur SVB
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Herdenkingstoespraak 4 mei
op De Dam door burgemeester

Ahmed Aboutaleb
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Dames en heren,
Het doet mij goed om hier zo veel kinderen te
zien. Kinderen die u bij de hand houdt of op uw
schouders hebt. Kinderen die straks op hun beurt
de wereld op hun schouders zullen nemen.
Toen ik zelf nog een kind was, woonde ik in een
klein dorp heel ver weg. Daar waren geen boeken,
er was geen TV. Van die grote Tweede Wereldoorlog wist ik niets.
Het kwaad voor ons was de droogte, die de oogst
deed mislukken. Toen ik naar de middelbare school
ging in een grote stad, leerde ik wat “oorlog” was.
Mijn eerste vierde mei in Nederland herinner ik nog
heel goed. Ik was 16 jaar en woonde in Den Haag.
De vlaggen die halfstok hingen, het verdriet en de
twee minuten stilte: dat alles maakte diepe indruk.

Een voetbalstadion vol met tienduizenden jonge
mannen die als dwangarbeider werden afgevoerd,
om te werken voor de Duitse oorlogsindustrie.
Er zijn zo veel verhalen. Ze roepen veel verdriet op.
En we kunnen er ook veel van leren.
Ze leren ons dat het kwaad begint met vooroordelen
en vernederingen: Joden moesten een ster dragen,
hun kinderen mochten niet meer naar hun eigen
school. Roma en Sinti, homo’s, verstandelijk beperkten: zij deden niemand kwaad, maar er was in naziDuitsland geen plaats voor hen.
Zo valt een land ten prooi aan onderbuikgevoelens, ondoordachte emoties die de samenleving
ontwrichten.
Onderbuikgevoelens die de weg kunnen plaveien
naar haat, naar geweld, en uiteindelijk zelfs naar
moord. Nog steeds.

Jongens en meisjes,

686 Joodse kinderen uit Rotterdam zijn vermoord in
de vernietigingskampen. Elk jaar herdenken wij hen
samen met schoolkinderen, die zich hebben verdiept
in hun leven.
Stel je eens voor, dat je vader of je grote broer
ineens uit huis wordt gehaald. Dat gebeurde tijdens
de grote Razzia van Rotterdam in november 1944.

Zij vragen ons de verhalen te blijven koesteren en
door te geven.
Zij vragen ons om ons hart en verstand te blijven
gebruiken en ons geweten voortdurend te raadplegen, zodat de last op de schouders van onze
kinderen een beetje lichter zal zijn.
Daarom zijn we vandaag bij elkaar.
Daarom herdenken wij.

Foto: Jasper Juinen

Stel je eens voor dat je in een klas zit die steeds
leger wordt. Dat de juf of meester vertelt dat Esther,
Bram en Marianne niet meer naar jouw school
mogen omdat ze ‘anders’ zouden zijn.

Daarom moeten wij goed luisteren naar de verhalen
van toen. Verhalen van overlevenden, ooggetuigen
en nabestaanden. Wij zijn dat aan hen verplicht.

De man die op 4 mei 2016 de toespraak op de Dam
hield, wist tot zijn vijftiende jaar niet van het bestaan
van Hitler af. In het geïsoleerde Rifgebergte waar
Ahmed Aboutaleb opgroeide, waren Adolf Hitler
en de Tweede Wereldoorlog simpelweg niet aan de
orde. ‘Ik had geen idee van die man.’

Wat hoorde u als kind in Marokko over de Tweede
Wereldoorlog? Ahmed Aboutaleb: ‘Adolf Hitler, tot
mijn vijftiende jaar wist ik niet wie dat was. Ik had geen
idee van die man. Als kind in Marokko kreeg ik pas
op de middelbare school geschiedenisles. Ik zat er
twee jaar op, de lessen gingen voornamelijk over de
geschiedenis van Marokko: de Spaanse bezetting, het
Franse protectoraat. Over de Tweede Wereldoorlog
werd nooit gesproken, concentratiekampen, Jodenvervolging, het waren geen lesonderwerpen.’ Toen
Aboutaleb op zijn vijftiende naar Nederland emigreerde en in Den Haag op school kwam, zat de Tweede
Wereldoorlog wél in het lespakket. Hij maakte Nederlandse vrienden en de vrijwilligers van het Regionaal
Centrum Buitenlanders speelden een belangrijke rol
in zijn bewustwording van ‘de oorlog’. Zij brachten
hem ook in contact met het Haagse 4 en 5 mei comité. ‘Dat centrum betrok mij en andere Marokkanen
heel actief bij de herdenking. Ik ging met hen naar
de Houtzagerij aan de Hobbemastraat in Den Haag.
En ik was bij de herdenking aan de Parallelweg, de
plek waar groepen mensen door de Duitsers werden
gefusilleerd. Het besef van de Tweede Wereldoorlog
drong geleidelijk tot me door.’ Aboutaleb bekeek
vele ‘waanzinnig goede’ oorlogsdocumentaires en
-films en praatte met zijn vrienden over de oorlog,
hoorde wat hun families hadden meegemaakt.
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Voor mijn vijftiende had ik
nog nooit van
Hitler gehoord

Burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Wat maakte op u toen de meeste indruk? ‘Het
moment dat ik hoorde dat er mensen in de oorlog zijn
vergast. Het wegvoeren en vergassen van mensen,
niet omdat ze iets van kwaad hebben gedaan, maar
simpelweg omdat ze zijn wie ze zijn. Dat blijft aangrijpend.’ Hij herhaalt, luider: ‘Dat blijft aangrijpend.’
Wat verbeeldde voor u als jongetje het ultieme
kwaad? ‘Ik had daar geen beeld van. Moet je je
voorstellen: Ahmed zat daar op een bergje, er waren
enkele tientallen woningen, geen stroom, geen
televisie en krant. En dan spraken we ook nog een
andere taal dan het Arabisch dat je hoorde op de
radio. Een concreet beeld van een wereldvijand had
ik dus niet. Honger was voor mij het kwaad, gebrek
aan eten en water. Als er geen regen viel, had je een
slechte oogst en dan leed je dus honger.’
Stond er op 4 mei een Rotterdammer op de Dam?
‘Niet per se. Ik ben natuurlijk Rotterdammer en kan
niet los gezien worden van mijn ambt – burgemeester ben je in alle hoedanigheden – maar ik zou het
niet goed vinden om daar alleen als Rotterdamse
burgemeester te hebben gestaan. Vooral als mens
wil ik daar staan. En als mens wil ik ook een paar
dingen kunnen zeggen. Het is een toespraak die
eigen is aan deze man, op deze plaats en over dit
onderwerp. In ieder geval gaat het over iets dat mij
na aan het hart ligt. ’De Rotterdamse burgemeester
kijkt met rationele, sociologische blik naar de Tweede Wereldoorlog en komt met scherpe analyses. Zo
merkt hij op dat het beeld van ‘de oorlog’ door de
tijd heen steeds hetzelfde blijkt te zijn. Het uithongeren van burgers is zo’n universeel beeld. Het gezicht
van de oorlog. Aboutaleb haalt er drie aan: Dat van

de man achter prikkeldraad in Bosnië, met ontbloot
en broodmager bovenlijf. Een beeld dat in het
collectieve geheugen is gegrift. ‘Je kon zijn ribben
tellen.’ Een recenter beeld: ‘De graatmagere man
liggend in bed in Madaya, de belegerde, Syrische
stad.’ En drie: ‘Het beeld van de bevrijding van Auschwitz, de uitgemergelde Joden achter de hekken.
Hun ribbenkasten, steeds weer zie je de ribbenkasten terugkomen. Een afgrijselijk beeld. Qua omvang
en qua opzet is de Tweede Wereldoorlog met niets
anders te vergelijken. Het is de geschiedenis van
de geesteszieke man die in een democratie aan de
macht kwam.’
Geeft het besef van oorlog een extra lading aan
uw werk als verantwoordelijk politicus? ‘Het verschil tussen mij en de gemiddelde burger is dat ik
een stuk verantwoordelijkheid draag. Het feit dat ik
verantwoordelijk ben voor de opvang van mensen
uit de hele wereld in onze stad, vluchtelingen, is een
concrete vertaling van de wereldproblematiek. Daar
probeer ik zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik
ben als burgemeester van Rotterdam altijd op zoek
gegaan naar oorlogsverhalen die bijzonder indringend zijn.’ En dan komt Aboutaleb met een precair
onderwerp: collaboratie. ‘Ik vind het bijvoorbeeld
lastig te begrijpen hoe je als geboren en getogen
Nederlander onder de wapenen kon gaan van de
Duitsers, vrijwillig in dienst trad bij de SS. Je land
wordt onder de voet gelopen door de vijand, die
bewust op zoek gaat naar één bepaalde groep mensen in die samenleving – de Joodse mensen – om
die uit te schakelen, en jij werkt daaraan mee. Dat
gaat er bij mij niet in. Gevoelsmatig snap ik dat niet.’
U bent duidelijk geraakt door dat thema. Het is
nog altijd een taboe in Nederland. ‘Zonder meer,
maar het is wel belangrijk om het erover te hebben. Vorig jaar mei waren hier twee dames, die me
vertelden hoe ze de oorlog hadden overleefd. Een
van hen vertelde dat haar moeder is verraden op
Katendrecht toen ze een liter melk in een fles ging
kopen en bij het verlaten van haar huis haar jas met
Jodenster vergat aan te trekken. Iemand die het
zag, seinde de Duitsers daarover in, en heeft daar
vijf gulden mee verdiend. Die man of vrouw is er
beter van geworden, de vrouw die verraden werd,
heeft het niet overleefd. De dame die mij dit ver-

telde heeft haar moeder nooit meer teruggezien.
Weet je, dit soort persoonlijke verhalen raken me
heel erg. Ik herinner me dat ik in Auschwitz was met
schoolkinderen. Ergens halverwege ons bezoek liep
er een Marokkaans jongetje te huilen. Ik vroeg hem
wat er was. Hij zei: ‘Ik begrijp nu dat als ik toen had
geleefd, ik het misschien niet had overleefd. Want ik
heb blijkbaar een verkeerde kleur ogen.’ Zo zag hij
het: je wordt vermoord om de verkeerde kleur ogen.
Of je wordt vermoord omdat je een religie hebt die
niet overeenkomt met wat volgens de machthebber
‘zuiver’ is. Kijk naar IS. Iedere religie die niet in overeenstemming is met IS, is verboden. Of je moet je
ter plaatse bekeren, of extra belasting betalen, of het
gebied verlaten. Doe je dat niet, dan ga je eraan.’
Waarom maakt u die vergelijking tussen IS en de
nazi’s? ‘Omdat we ooit tegen elkaar gezegd hebben: ‘Wij willen nooit meer Auschwitz’. De systematiek is hetzelfde. Je bent anders, dus ga je eraan. Of:
Je bent anders dus ben je de bron van het kwaad.
En niet omdat je het kwaad hebt veroorzaakt, maar
simpelweg omdat je anders bent. Dan verdien je het
niet om te leven. Dan hoor je niet thuis in het door
mij afgebakende territorium. Voor Hitler was het
zowat de hele aarde, maar de essentie is hetzelfde.
Ik zie dingen in Syrië gebeuren die mij doen denken
aan de belofte die in de beschaafde wereld is uitgesproken, namelijk: ‘Nooit meer Auschwitz.’’
OVER AHMED ABOUTALEB
Ahmed Aboutaleb (1961) is getrouwd, heeft drie dochters en één zoon. Hij is burgemeester van Rotterdam.
Hij is PvdA-politicus, was wethouder Onderwijs (20042007) in Amsterdam en staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Op vijftienjarige leeftijd
emigreerde Aboutaleb naar Nederland. Hij doorliep
de klassieke route om hogerop te komen: van lts naar
mts naar hbo-telecommunicatie. Hij startte zijn carrière
in de media, onder andere als verslaggever bij Veronica en RTL Nieuws en was directeur van multicultureel
instituut Forum. In 2014 riep het weekblad Elsevier hem
uit tot ‘Nederlander van het Jaar’. Op 4 mei 2016 hield
Aboutaleb de herdenkingstoespraak op de Dam.

Interview: Leonard Ornstein, foto: Marc Nolte,
uit: NC Magazine, voorjaar 2016.
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Woorden kunnen doden
De 97-jarige Betty
Bausch-Polak geeft
nog altijd lezingen op
scholen in Nederland,
Duitsland en de
Verenigde Staten
over haar belevenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
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In haar lezingen waarschuwt Betty Bausch jongeren voor discriminatie
en racisme. Betty Bausch: ‘Ik heb ervaren dat discriminerende woorden
leiden tot haat en geweld tegen minderheden. Daarom moet je alle
vormen van discriminatie direct in de kiem smoren.’ Voor haar gastlessen op Duitse scholen kreeg zij in november 2015 het Bundesverdienstkreuz, de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland.
Opgroeien bij Artis
‘Mijn vader was accountant en mijn moeder was lerares. Zij waren
Joods-orthodox en hadden vier kinderen, waarvan ik de derde was.
Op 4 april 1919 ben ik geboren in Amsterdam. We woonden in de
Plantage-buurt, vlakbij Artis, dat ik iedere dag bezocht met mijn zusjes
Juul en Lies. Om mijn vader te plezieren volgde ik na de Vormschool
voor Kleuteronderwijs een jaar lang Joods Godsdienstonderwijs. Daarna
kon ik als leerkracht invallen op een lagere school. Dat was geen succes,
want ik vertelde te spannend over Jozef en Benjamin in Egypte, zodat
alle kinderen in tranen gingen. Ik ben toen particulier gaan lesgeven.’

Foto op pagina 8
Vlnr: Betty, Lies, Jaap
en Juul Polak.
Foto’s op pagina 9
Links: Lies en Betty.
Rechts: Philip de Leeuw.

Pioniers worden in Palestina
‘Al vanaf 1933 sprak Hitler op de radio over Joden
die hij met ratten vergeleek. Dan riep iedereen bij
ons thuis: ‘Betty, zet dat uit!’ Maar ik vond toen al
dat je zijn woorden niet moest negeren, maar juist
bestrijden. Mijn zusjes en ik brachten mijn moeders
maaltijden rond aan Duits-Joodse vluchtelingen in
Amsterdam en hoorden hun verschrikkelijke verhalen
over Hitler-Duitsland.
Van 1937 tot 1939 volgde ik de Palestina-pioniersopleiding in Laren en werkte in de tuin van de BergStichting. Philip de Leeuw en ik ontmoeten elkaar in
de Zionistische jeugdbeweging. We wilden pioniers
worden in Palestina en de vonk sloeg meteen over.
Hij gaf zijn studie Economie op om in de landbouw
te werken. Als reserve eerste luitenant werd hij in
1938 onder de wapenen geroepen om de grens in
Dinxperlo te verdedigen. Daarom trouwden we op
21 december 1939. In april 1940 namen de spanningen rond de grens toe en begin mei werden Philip
en zijn manschappen bij de Grebbeberg ingezet.’
Een geluk bij een ongeluk
‘Op 10 mei 1940 brak de oorlog uit. Vijf dagen
later was de capitulatie, Philip leefde nog en werd
op 15 juni gedemobiliseerd. Als Joodse krijgsgevangene moest hij vluchten of onderduiken. In de herfst
van 1940 probeerden we naar Engeland te vluchten,
maar de boten zaten telkens te vol. De derde boot
die we wilden nemen is getorpedeerd, waarbij
allen omkwamen. Achteraf bleek het een geluk bij
een ongeluk.

We vestigden ons in Deventer, waar Philip in het
Palestina Pioniers Centrum ging werken en ik op
het tuinbouwbedrijf de Ziele in Twello. Eén dag per
week bezocht ik als enige meisje de fruitteeltschool
in Terwolde, waar ingenieur Honig directeur was.
In 1942 kreeg hij van regeringswege driemaal een
schriftelijk bevel om mij als Joodse van school te sturen. De heer Honig kon uiteindelijk niet anders. Bij
ons afscheid gaf hij me een briefje en zei: ‘Dit is ons
huisadres in Zutphen, je kunt daar altijd terecht!’’
Hier scheidden onze wegen
‘Om veiliger te zijn verhuisden Philip en ik naar de
Joodse psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoornsche Bosch’ in 1942. We werkten er als tuinlieden.
In januari 1943 kwam het bericht dat de inrichting
ontruimd zou worden. Philip en ik doken samen net
op tijd onder. De nacht daarop zijn de patiënten en
de helft van het verplegend personeel weggevoerd.
Wij liepen door de donkere bossen naar Amersfoort,
waar we de trein naar Hilversum namen. Een verzetsman wachtte op ons met valse persoonsbewijzen en
twee fietsen. Hier scheidden onze wegen en mijn
trouwring ging af.
Philip heette Philip van Andel en ik heette Jo Musch.
Ik werd dienstbode in Laren bij een rijke familie, die
mij als ondergeschikte behandelde. Na twee maanden hield ik het er niet meer uit. Vervolgens kon ik
in een kindertehuis in de Johannes Verhulststraat
in Amsterdam werken, waar ik de zorg kreeg voor
katholieke kinderen zodat ik mij snel hun religieuze
gewoonten eigen moest maken. Op een dag
begonnen de kinderen een liedje te zingen:
9

Philip en Betty in de tuin van ‘Het Apeldoornsche Bosch’.

Betty en Philip, getrouwd op 21 december 1939.

‘Juffrouw Jootje is geen Joodje, Juffrouw Jootje
is geen Jood’, waardoor het te onveilig werd en
ik weer moest verkassen.’

te belemmeren, werden Philip en twee andere jonge
verzetsmannen overvallen door de Duitsers. Philip
wist te ontkomen, maar de jongste viel in Duitse
handen. Hij werd zwaar verhoord en stierf twee
dagen later aan de verwondingen. Die avond werd
iedereen in de school van Kees Boeke opgepakt. De
Gestapo bracht ons naar een woonhuis in Bilthoven,
waar we werden verhoord. Je hoorde de stokslagen
en het gekrijs op de gang. Philips bril en tanden
waren kapotgeslagen, maar hij had niets losgelaten.
’s Morgens om half negen werd ik verhoord in een
omgedraaide stoel, zodat ik die wrede Hollandse
verhoorder niet zou zien. Hij twijfelde aan de echtheid van mijn persoonsbewijs. Gelukkig zag hij mijn
angst niet, ik liet niets los en moest evenals Philip
naar de Utrechtse gevangenis ‘Wolvenplein’.’

Het visbestek als aandenken
‘Dit keer werd ik babyverzorgster in een bovenwoning aan de Stadhouderskade. Het lukte mij niet om
mijn ouders en mijn broer Jaap met zijn echtgenote
te laten onderduiken. Ze konden niet geloven dat
Hitler Joden wilde ombrengen. Bij een razzia werden
ze opgepakt en naar kamp Westerbork gebracht.
Gelukkig kon ik nog pakketjes naar ze sturen in
Westerbork, die ik in de brievenbus achterop de
tram stopte. Ondanks mijn angst om het huis te
verlaten, waagde ik me toch verschillende malen
op de fiets naar Laren om Philip te bezoeken die
ik enorm miste. Hij kon nooit naar buiten, omdat
hij er te Joods uitzag. Na een grote razzia sloop ik
met een reservesleutel naar het huis in de Sarphatistraat van mijn weggehaalde zus Juul en haar man.
Ik schrok van het tafereel dat ik in hun keuken aantrof: het visgerecht restant op tafel en de inderhaast
neergeworpen servetten toonden hoe zij van tafel
waren weggerukt. Als tastbare herinneringen aan
haar pakte ik het visbestek mee en haar ochtendjas.’
Geen angst tonen, dan ben je verloren
‘In 1944 werd Philip leider van een knokploeg in Bilthoven. Ook werd hij secretaris van Kees Boeke, de
oprichter van de Werkplaats Kindergemeenschap in
Bilthoven, en kreeg een kamer in een groot huis met
andere medewerkers. Niet ver hiervandaan werkte ik
als dienstmeisje, zodat we elkaar regelmatig zagen.
Iedere avond oefende ik gezichten voor de spiegel
om geen angst te tonen als ik werd aangehouden,
want dan ben je verloren! En ik perfectioneerde
mijn Duits. Tijdens een poging tot sabotage op de
spoorbaan om de aanvoer van V1- en V-2 installaties
10 Aanspraak - juni 2016

Mijn trouwste kameraad
‘In die gevangenis waren ook goede gevangenbewaarders die ons briefjes van elkaar toespeelden.
Philip schreef dat hij mij nauwelijks een jaar kende.
Aan dit briefje dank ik mijn leven. In zijn afscheidsbriefje stond: ‘Jij bent altijd mijn trouwste kameraad
geweest.’ Ik werd meerdere malen verhoord en alleen
in een cel opgesloten. Na anderhalve week werd ik
vrijgelaten. In mijn laatste verhoor begon de Duitse
directeur van de gevangenis: ‘Sie sind doch Judin?’
Ik antwoordde: ‘Merkwaardig dat u dat zegt, maar
dat ben ik niet.’ Ik liet uiteraard niets los.
Vlak voor mijn vrijlating kwam een gevangenbewaarder met briefjes van gevangenen naar me toe, die ik
in mijn schoenen stopte. Even later gaf de Gestapochef mij mijn portemonnee en persoonsbewijs terug.
Hij zei: ‘Wacht nog even!’ Hij stak zijn hand uit en
zei: ‘Geef me nu de briefjes, er zal jou niets gebeuren en dan ga jij naar huis!’ Ik lachte hem zo luchtig
mogelijk toe en blufte: ‘Dacht u nou werkelijk dat ik
briefjes mee zou nemen als ik vrij kan komen?’

Hij trapte erin en zei: ‘Gaat u maar!’ Bij de uitgangspoort kon ik van uitputting geen stap meer zetten.
Een Duitse wacht zei: ‘Ben jij vrij?’ Daarop barstte ik
in snikken uit, want ik wilde zo graag dichtbij Philip
blijven. Deze Duitse wacht was onverwacht vriendelijk: ‘Je moet nu weggaan van deze vreselijke plaats!
Je bent nog jong en hebt nog een heel leven voor
je!’ Ik zal die goede Duitser nooit vergeten.’
De represaille
‘Na een paar dagen ging ik terug naar de gevangenis. Daar stond een goede Hollandse wachter. ‘Wil
je deze bril aan Philip geven?’, vroeg ik. ‘Hij is samen
met Pieter weggehaald.’, zei hij treurig. ‘Waarheen?’,
vroeg ik. ‘Dat weten wij niet, alleen de Gestapo op
de Maliebaan weet meer.’ Dus ik fietste erheen,
omdat ik wilde weten waar Philip was. Beleefd werd
ik ontvangen door de hoogste Gestapo-chef: ‘Setzen
Sie sich!’ Hij begon over een neergeschoten Duitser
in de buurt van Veenendaal en over de represaille.
Hij liep naar een kastje aan de muur en haalde daar
iets uit. Hij ging voor me staan en liet me op zijn
hand Philips horloge en zijn trouwring zien. ‘Daarin
ben ik niet geïnteresseerd. Dan ga ik nu.’, antwoordde ik zo kalm mogelijk, terwijl ik het van binnen
bestierf. En weer kon ik naar buiten lopen. Het verzet
vond het ondenkbaar dat een Jodin was vrijgelaten
en vermoedde dat ik wel iets moest hebben losgelaten. Daarom wilden ze niets meer met mij te maken
hebben. Gelukkig kon ik nog terecht op het onderduikadres van mijn schoonzus in Oegstgeest.
Philip is op 20 november 1944 met vijf anderen gefusilleerd op een plek tussen Rhenen en Veenendaal als
represaille voor de aanval op een Duitse soldaat twee

Betty Bausch-Polak, voorjaar 2016.

dagen eerder. Niemand van hen had iets te maken
met de aanslag. Op deze fusilladeplek staat een wit
kruis en jaarlijks probeer ik bij de herdenking te zijn.’
De enige condoleance
‘Na de bevrijding ging ik naar de politie in Amersfoort om te achterhalen waar Philips graf was. Zij
vertelden dat hij in Veenendaal was begraven. Later
is hij herbegraven op het ereveld bij Loenen. Niemand condoleerde je na de oorlog, want je blééf
condoleren. In 1947 kreeg ik van Koningin Wilhelmina
een condoleancebrief als weduwe van een verzetsheld. Dat was de enige condoleance die ik kreeg.
Ik verloor in de oorlog mijn man, mijn ouders, mijn
schoonouders en mijn oudere zus. Mijn broer Jaap
en zus Lies overleefden kamp Bergen-Belsen. Lies
was een van de 222 Joden die werd uitgewisseld in
1944 met een groep Duitse Tempeliers die in een
kamp in Brits Palestina gevangen zaten. Als verpleegster ging zij mee ter begeleiding. Jaap is 102 jaar
geworden en Lies is 94 en ik zie haar nog geregeld
in Israël. In december 1981 zijn mijn tweede man en
ik in Eilat gaan wonen. Zijn gezondheid was slecht,
mede door de gruwelen van kamp Amersfoort. Het
kurkdroge klimaat had een goede invloed op hem.
Toch is hij na een jaar in Eilat overleden.
Ik voel mij altijd bezwaard, omdat ik mijn ouders niet
heb kunnen overreden om onder te duiken. Zij wilden
dit niet, omdat veel mensen van hen afhankelijk waren.
Elke dag draag ik het medaillon van mijn moeder om
mijn nek met een foto van mijn ouders erin. Het is mij
het meest dierbaar van alles wat ik heb.’
Interview en foto’s: Ellen Lock

Mijn moeders medaillon met de foto van mijn ouders.
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Philip Everaars met het boek ‘Dampit’ in de Engelse vertaling.

Het is altijd een zee van bloemen
bij de Dampit-Herdenking
Philip Everaars over
zijn gevangenschap
in het strafkamp
Dampit te Oost-Java.

Op Oost-Java verwachtten de Japanners in 1944 een geallieerde invasie. Zij hadden de KNIL-mannen al als krijgsgevangenen weggevoerd
en alle Nederlanders geïnterneerd. Veel achtergebleven Indische
jongens weigerden de loyaliteitsverklaring te tekenen en het Japanse
regime te aanvaarden. Zij bleven trouw aan Holland en zouden zeker
de geallieerden gaan helpen zodra die zouden landen. Daarom werden zij gevangen genomen om te worden heropgevoed. Zij moesten
zware dwangarbeid verrichten in een werkkamp op een oude koffieplantage bij de plaats Dampit ten zuiden van Malang.
Een vijftigtal jongens uit dit kamp werd verdacht van verzetsactiviteiten
en gemarteld, waaronder Philip Everaars. Veertien onschuldige jongens
werden veroordeeld door een Japanse militaire krijgsraad en ter dood
veroordeeld. Dit drama uit het laatste jaar van de Japanse bezetting
staat bekend als de Dampit-affaire. Philip Everaars is een van de weinigen die hiervan nog kan getuigen. Hij herdenkt zijn omgebrachte jeugdvrienden uit Malang nog trouw.
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Mijn moeder was een Indonesische.

Met mijn vader en zusje.

Betrokken bij het verzet
Philip Everaars: ‘Op 31 juli 1930 ben ik geboren in
Djokjakarta als oudste zoon in een gezin met zeven
kinderen. Mijn vader was hoofd werktuigkundige bij
de Gouvernementsmarine. Mijn moeder was een
Indische. Het was mijn droom om ook naar de zeevaartschool te gaan. Toen het oorlog werd in Nederlands-Indië woonden wij op de suikeronderneming
‘Kebon Agung’ in Malang, waar mijn vader hoofd van
de Technische Dienst was. Ik zat in de zesde klas. Op
de radio hoorde ik over de Japanse aanval op Pearl
Harbor. Mijn vader moest zich melden bij het KNIL.
We zagen hem niet meer terug tijdens de oorlog.
Omdat mijn moeder geen inkomsten had, moesten
wij ons huis uit. Mijn moeder verkocht alle huisraad
en sierraden, zodat we nog iets konden eten en we
verhuisden naar Malang. Daar was mijn beste vriend
Hans van Leeuwen betrokken bij het verzet en ik
kwam in zijn groep. Bekenden van Hans van Leeuwen vroegen mij of ik berichten wilde overbrengen
aan de verzetsgroepen in en om Malang. Hans was
een jaar ouder dan ik. We kenden elkaar van jongs
af aan en zagen elkaar iedere dag. Ik bezorgde de
berichten op de fiets en kende de inhoud niet. De
briefjes verstopte ik in een vakje aan de binnenkant
van mijn riem.’
Werkkamp Dampit
‘Begin oktober 1944 werden in de regio Malang
ongeveer 250 Indisch-Nederlandse jongeren door
de Japanners opgeroepen zich te melden bij een
speciaal ingericht werkkamp ten zuiden van Malang
op de rubber- en koffie-onderneming ‘Soember Gesing’ dichtbij Dampit. Met een groep van 40 jongens
van 14 tot 17 jaar werd ik opgepakt om daar te gaan
werken. Onder zware bewaking en met onvoldoende

Philip Everaars (links).

voeding moesten we ruim drie maanden alle zware
werkzaamheden op de koffie- en rubberplantages
en in de boskap verrichten. Allereerst werden we
kaalgeschoren, want de Japanners waren heel bang
voor luizen en besmettelijke ziektes. We moesten
bomen kappen en van de kleine houtblokken arang
(houtskool) maken. We sliepen op de grond in de
barakken van de voormalige koffieplantage. Tijdens
mijn gevangenschap had ik geen enkele hoop. We
maakten lange werkdagen en veel jongens werden
ziek van uitputting en ondervoeding.’
De Kempetai
‘Enkele weken later, na een brand in kamp Dampit,
kwamen er verhoren door de Japanse geheime politie, de Kempetai. Zij dachten dat wij met die brand
lichtsignalen wilden afgeven voor de geallieerde
vliegtuigen. De Kempetai hield vijftig jongens uit
onze groep aan op verdenking van verzetsactiviteiten. Begin februari 1944 was ik net terug in Malang
aan het werk in een verhuisbedrijf en werd ik door
twee personen van de Politieke Inlichtingen Dienst
opgepakt. Zij kwamen mij thuis ophalen op een motorfiets met zijspan en brachten me naar het hoofdbureau van politie in Malang. Ik werd in een cel gestopt en daar zag ik Carly de Roy van Zuydewijn, die
ik van gezicht kende uit Malang. Ook zaten er twee
Chinezen die eveneens verdacht werden van politieke daden en vier criminele Indonesiërs. Carly gaf
me raad voor de martelingen tijdens de verhoren. Hij
vertelde me dat je armen achterop je rug aan een
touw aan een katrol opgehangen zouden worden,
terwijl je op een krukje moest staan. ‘Als je de voet
van de bewaker ziet aankomen om het krukje onder
je weg te schoppen, span dan je armspieren aan om
tegenwicht te bieden.’, zei hij. Voor die tip ben ik
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De Dampit-reünie in Bronbeek bij het Dampit-monument, Philip Everaars links op de foto.

hem nog dankbaar. Vijf keer ben ik langdurig ondervraagd op dit politiebureau, een van de twee bewakers sloeg en de ander keek toe. Zo brak de Politieke Inlichtingen Dienst mijn neus. Ook ik werd aan
mijn armen op mijn rug opgehangen. Zes jongens
zijn bezweken onder deze verhoren. De zweep werd
hierbij niet gespaard. Daarnaast heb ik kennisgemaakt met stroomstoten en met het uitdraaien van
sigaretten op mijn lichaam. Ik probeerde mijn geest
af te sluiten, ik liet alles over me heen komen. Twee
keer werd ik overgebracht naar de Lowokwaroe-gevangenis en ik ben daar verhoord. Daarna werd ik
teruggebracht naar de politiecel in Malang.’
De Japanse krijgsraad in Malang
‘Na zes maanden dwangverhoren met zeer veel
martelingen en twintig verkregen ‘bekentenissen’
werden we op 4 juni 1945 met vijftig jongeren naar
een Japanse militaire krijgsraad gebracht. Deze
krijgsraad kwam uit Batavia, maar hield voor deze
gelegenheid zitting in het gebouw van de Landraad
in Malang. Alles was onverstaanbaar vanwege een
slechte tolk. We waren heel vroeg in de morgen van
ons bed gelicht en meteen meegenomen. We mochten niet naar het toilet. Daarom plasten verscheidene
jongens op de vloer van de zaal van de krijgsraad,
wat als sabotage werd gezien door de Japanners.
Veertien jongens zijn geblinddoekt afgevoerd en
met zeventien Javanen, Chinezen en Ambonezen
onthoofd. Hun lichamen zijn in een massagraf na
de oorlog teruggevonden in Poedjon, in de bergen
boven Malang. Ze waren nog niet klaar met mij, ze
wilden nog een heleboel van me weten. Ik bekende
niets. Ze lazen namen van de andere jongens voor
en keken hoe ik daarop reageerde. Met mijn geest
was ik daar al niet meer aanwezig. Een bewaker zette
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een revolver op mijn slaap en zei in het Indonesisch:
‘Teken jouw bekentenis of ik haal de trekker over!’ Ik
was zo ver heen dat ik zei: ‘Schiet mij maar dood, dan
ben ik van alles af! Of ik nu wel of niet teken, dood ga
ik toch!’, maar dat deed hij niet. Als ik na een verhoor
terugkwam in het cellengedeelte mocht ik soms van
een bewaker even buiten de cel op een bankje zitten
voor wat frisse lucht. Hij was de enige die mededogen
toonde, misschien door mijn jonge leeftijd.’
Bevrijd
‘Via de luidsprekers op de gang hoorden we dat de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki waren gevallen. De bevrijding had geen twee maanden langer
moeten duren, want dan hadden ze mij ook onthoofd.
Eind augustus werd ik uit mijn cel gehaald en ik dacht
dat er weer een verhoor zou volgen of dat ik ook
overgebracht zou worden naar de Lowokwaroe-gevangenis. Een politieagent vertelde me dat ik naar huis
kon gaan en dat de oorlog afgelopen was. Ik kreeg
mijn schoenen en mijn broekriem terug. Tijdens de
Bersiap-periode zijn wij in legertrucks naar het vrouwenkamp in Malang gebracht en vervolgens gingen
we met de trein naar Batavia, waar we met DTT-poeder werden ontluisd. We kregen blikken corned beef,
heerlijk wit brood, eieren, bananen en sinaasappels.
Mijn armen en handen zaten onder de eczeem, maar
dankzij een medische behandeling was dit binnen
twee dagen verdwenen. Ik herinner me dat ik voor
het eerst goede jazzmuziek hoorde in Batavia. Na de
bevrijding was ik helemaal uitgeput. Het heeft weken
geduurd voordat ik enigszins op krachten kwam.’
Het weerzien
‘Pas een jaar na de bevrijding kon ik mijn ouders
terugvinden. Iemand zei tegen me dat er een naam-

Mijn vader zat bij de Gouvernementsmarine.

genoot van mij aan boord was van een schip in de
haven van Soerabaja. Ik rende de loopplank op en
zag aan dek mijn sterk vermagerde vader. Hij gaf
me alleen een hand en zei: ‘Zo, jij hebt het ook
overleefd, ik ook!’ Nadat hij krijgsgevangen werd
gemaakt in Malang is hij afgevoerd via Bandoeng
naar het Japanse krijgsgevangenenkamp Changi in
Singapore. Hij heeft mij niets over zijn krijgsgevangenschap verteld. En ik vertelde hem ook niets over
wat ik had meegemaakt. Ik was verbaasd dat mijn
vader nu ineens sigaretten rookte. Hij nam me mee
naar Singapore, waar we goed werden ontvangen
met alles erop en eraan. We kregen nieuwe militaire
kleding uitgereikt en ik kon naar de herstelklas.
Het weerzien met mijn moeder verliep ook niet
geheel naar wens. Ik wilde wel graag mijn broers
en zussen weer zien, maar ook mijn zelfstandigheid
bewaren omdat ik zo lang alleen was geweest. Mijn
moeder en ik omhelsden elkaar wel, maar ook met
haar kon ik niet echt praten. Mijn oudste zusje is
kort na de oorlog overleden. Te midden van mijn
broertjes en zusjes voelde ik me van hen vervreemd
en eenzaam, want ik kon hen niet uitleggen wat ik
allemaal had doorstaan. Ieder droeg zijn eigen leed.’
Geen gerechtigheid
‘Enige tijd geleden ben ik met mijn twee zwagers
naar Indonesië gereisd. Ook bezochten we de begraafplaats Kembang Kuning, Gele Bloem, in Soerabaja
waar de stoffelijke overschotten van de 14 terechtgestelde slachtoffers van de Dampit-affaire zijn bijgezet in 1951. Ook mijn goede jeugdvriend Hans van
Leeuwen ligt daar begraven. Hij is veel verhoord
en gemarteld in de gevangenis en volgens het Rode
Kruis gestorven aan ziekte en ondervoeding op
23 augustus 1945. Op die graven leg ik altijd bloemen.

De eerste met wie ik echt over dit alles kon praten
was mijn lotgenoot Chris van der Ven. Bij een bijeenkomst in Bronbeek ontmoetten we elkaar en we
hadden meteen een klik. Chris zei: ‘We moeten maar
eens een Dampit-reünie organiseren.’ Ik zei: ‘Goed
idee!’ Alle overlevenden van de Dampit-affaire waren enorm teleurgesteld dat de tien Japanse bewakers die ons zo hebben gemarteld en verschrikkelijke
oorlogsmisdadigers waren, een paar jaar na de
oorlog naar Japan zijn gebracht en daar al heel snel
weer op vrije voeten kwamen. Dat is geen gerechtigheid! Ook vonden we het jammer dat er zo weinig
aandacht was voor onze geschiedenis.’
Een zee van bloemen
‘Samen hebben we een advertentie op zoek naar
ex-Dampitters geplaatst in het Indisch maandblad
Moesson en daar kwamen heel wat lotgenoten op
af. We hebben met elkaar de Stichting strafkamp
Dampit opgezet en lieten een historisch onderzoek
schrijven over de gebeurtenissen aldaar. Ook wilden
we een monument in Bronbeek oprichten. Zowel
het onderzoek als het monument zijn er gekomen.
Op 19 oktober 2001 werd ter nagedachtenis aan alle
gedetineerden van het strafkamp op het terrein van
het Militair Tehuis en Museum Bronbeek bij Arnhem
het Dampit-monument onthuld, een bronzen sculptuur van een gevangene op een sokkel van graniet.
Op het monument staat: ‘Strafkamp Dampit 19441945’ en ‘Ter nagedachtenis aan alle getroffenen van
de Dampit-affaire.’ Mijn vrouw en ik gaan nog iedere
jaar naar de reünie in Bronbeek. Het is altijd een zee
van bloemen bij de Dampit-Herdenking.’
Interview: Ellen Lock
Het graf van mijn vriend Hans van Leeuwen.

De Uitkeringsregeling
De Uitkeringsregeling Backpay is bedoeld als een
finale morele genoegdoening voor personen die
70 jaar na de bevrijding nog in leven zijn en als
voormalig KNIL-militair of ambtenaar in dienst van
het Nederlands-Indisch Gouvernement geen (volledig) salaris hebben ontvangen over de oorlogsperiode. Erfgenamen kunnen alleen in aanmerking
komen als de betrokkene op of na 15 augustus
2015 is overleden.
Een morele genoegdoening
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië
hebben KNIL-militairen en ambtenaren die voorafgaand aan de capitulatie van het KNIL op 8 maart
1942 in dienst waren bij het Nederlands-Indisch
Gouvernement geen (volledig) salaris ontvangen.
Het achterstallig salaris werd aangeduid met de
term ‘Backpay’. Hoewel de Staat der Nederlanden
juridisch gezien niet aansprakelijk kon worden gesteld voor vorderingen op het Nederlands-Indische
Gouvernement, vormde de Backpay jarenlang een
van de gespreksonderwerpen tussen Indische groeperingen en de Nederlandse overheid. Eind 2015
heeft Martin van Rijn, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming
met het Indisch Platform besloten tot een morele
genoegdoening voor nog in leven zijnde personen
in de vorm van de Uitkeringsregeling Backpay. In
de maart-editie van Aanspraak 2016 heeft u meer
kunnen lezen over deze regeling en wie er voor in
aanmerking kunnen komen.
Voortgang onderzoek Uitkeringsregeling Backpay
Inmiddels is de uitvoering van de regeling goed
gevorderd. Vanwege de hoge leeftijd van mogelijk
rechthebbenden (90 jaar en ouder) worden meer dan
3.500 personen, die voorafgaand aan de capitulatie
van het KNIL 16 jaar of ouder waren en die vanuit
andere regelingen bekend zijn, vanaf eind 2015 al
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beoordeeld op een eventueel recht op Backpay. Een
team medewerkers doet daarvoor onderzoek in verschillende archieven en zoekt bewijzen van dienstverbanden. Daarnaast kunnen mensen die menen in
aanmerking te komen ook een aanvraag indienen.
Tot op heden zijn er enkele honderden aanvragen
ontvangen en hebben meer dan 400 personen de eenmalige Backpay-uitkering van 25.000 euro ontvangen.
Informatieverstrekking
De SVB ontvangt wisselende reacties op de publicaties van Backpay-advertenties en persberichten in
tijdschriften en nieuwsbladen die veel door mensen
met een Indische achtergrond in het binnen- en buitenland worden gelezen. Vooral nabestaanden van
voormalige KNIL-militairen of ambtenaren die voor
15 augustus 2015 al waren overleden betreuren het
dat deze regeling niet voor hen is bedoeld.
Een informatiefolder en een aanvraagformulier zijn
digitaal beschikbaar op de website www.svb.nl/wvo
en zijn ook verkrijgbaar bij de Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale
Verzekeringsbank, Postbus 9575, 2300 RB Leiden,
tel: 071-535 68 88, e-mail: info.wvo@svb.nl
Commissie van Advies Backpay ingesteld
Begin maart 2016 is de Commissie van Advies Backpay ingesteld. Deze commissie wordt door de SVB
om advies gevraagd bij het beoordelen van een individuele aanvraag waarbij de uitvoeringsorganisatie
op grond van de beschikbare gegevens twijfelt over
de te nemen beslissing. Daarnaast wordt advies
gevraagd als een aanvrager een beroep doet op
de hardheidsbepaling die in de Uitkeringsregeling
Backpay is opgenomen. Deze hardheidsbepaling
houdt in dat de minister in bijzondere gevallen waarin de regeling in ernstige mate onbillijk zou werken
de regeling toch kan toepassen. Deze beslissing

g Backpay
wordt namens de minister van VWS genomen door
de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale
Verzekeringsbank, nadat de Commissie daar advies
over heeft uitgebracht.
Samenstelling commissie
Bij het samenstellen van de commissie heeft de
Sociale Verzekeringsbank gezocht naar een voorzitter die beschikt over bestuurlijke ervaring en leden
met een grote historische kennis. Voor voorzitter en
leden is kennis van en affiniteit met de historie van
de Backpay-kwestie van groot belang geacht. De leden zitten in de commissie op persoonlijke titel, dus
niet namens een organisatie. De achtergrond van de
commissieleden is als volgt:
Voorzitter Erry Stoové (1947) is geboren in Soerabaja
en is oud-bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. Hij heeft sinds 1995 diverse bestuursfuncties vervuld in Indische organisaties onder andere als
voorzitter van de Stichting Pelita en als voorzitter van
het Indisch Herinneringscentrum op het Landgoed
Bronbeek. Sinds 15 oktober 2015 is hij voorzitter van
de Stichting Herdenking 15 augustus 1945.

Elly Touwen-Bouwsma (1948) is historisch antropoloog en promoveerde in 1988 aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tussen 1989 en 2013 was zij verbonden aan het NIOD, eerst als hoofd Indische afdeling
en vanaf 1996 als directeur Collecties en Diensten.
Zij publiceerde verscheidene artikelen over de
Japanse bezettingspolitiek. In 2010 verscheen haar
studie ‘Op zoek naar grenzen’ over de geschiedenis
van de toepassing en uitvoering van de wetten voor
oorlogsslachtoffers.
Anton Lutter (1964) behoort tot de tweede generatie
uit een familie die de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië heeft meegemaakt. Vanaf 1999 was
hij lid van het Indisch Platform, waarvan van 2010 tot
kortgeleden als vicevoorzitter. Als lid van de onderhandelingsdelegatie jegens de Nederlandse overheid is hij betrokken geweest bij de totstandkoming
van Het Gebaar en recentelijk de Backpay-uitkering.
In 2007 ondernam hij een studiereis met wijlen Herman Bussemaker naar de Bersiap-kampen op Java
en Sumatra. Bussemakers onderzoeksresultaten van
deze reis zijn verwerkt in de Geïllustreerde Atlas van
de Bersiap-kampen.

Commissie van Advies Backpay: Anton Lutter, Erry Stoové en Elly Touwen-Bouwsma.
17

ten toon

&

te doen

‘Zorg voor kinderen.
Pa van der Steur en zijn
mini-kolonie in Indië’
Expositie Museum Bronbeek
Tot en met 11 september 2016
Centraal in de tentoonstelling staat het leven en
werk van Johannes van der Steur. Hij ging de
geschiedenis in als ‘Pa’ van ongeveer 7.000 tehuiskinderen. Vilan van de Loo schreef de biografie
over Van der Steur.
Pa van der Steur
In 1893 opende Johannes van der Steur in Magelang
(Java) het tehuis Oranje-Nassau. Zijn wens was opvang en gezelligheid bieden aan militairen van het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Al binnen
een jaar werd hij geconfronteerd met soldatenkinderen: de nakomelingen van KNIL-soldaten en inheemse
vrouwen, doorgaans ‘buiten het huwelijk’ verwekt. Van
der Steur beschouwde het als zijn morele plicht om
deze kinderen een Europese opvoeding te geven als
hun vader er niet (meer) was. Het tehuis ontwikkelde
zich tot een magneet voor soldatenkinderen. Wezen,
half-wezen, betalende logés. Elk ‘Steurtje’, met ieder
een eigen achtergrond, woonde er langere of kortere
tijd. In de periode 1893-1945 bood Van der Steur zo’n
7.000 kinderen een thuis. Van der Steur overleed in
1945, kort na zijn bevrijding uit een Japans interneringskamp. ‘Pa’ werd bekend als weldoener en voorbeeldig christen. Tegelijkertijd was hij een overtuigd
koloniaal, die oprecht geloofde in de superioriteit
van de Nederlandse (Europese) beschaving.
Tentoonstelling
De tentoonstelling beschrijft de Indische wereld van
Van der Steur. De expositie laat zien hoe hij voort18 Aanspraak - juni 2016

Pa van der Steur, Magelang 1930.

durend bezig was om fondsen te werven voor zijn
steeds groter wordende tehuis. Daarbij hield hij zijn
achterban een beeld voor van een ideale samenleving. In zijn tehuis zou hij de komende generatie van
de stabiele kolonie opvoeden. ‘Zorg voor kinderen’
roept ook vragen op. Want waar is moeder in dit verhaal? Stemde zij wel toe dat haar kinderen door ‘Pa’
uit de kampong werden gehaald? En hoewel ‘Pa’ in
vele Indische families met grote eer wordt herdacht,
schreven Indische kranten ook over kinderen die rebelleerden en wegliepen. De expositie is gebaseerd
op de biografie van dr. Vilan van de Loo: Johannes
‘Pa’ van der Steur (1865-1945): zijn leven, zijn werk en
zijn Steurtjes’.
Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB
Arnhem, tel: 026-376 35 55, www.bronbeek.nl

Nationaal Holocaust Museum geopend
met schilderijen van Jeroen Krabbé

De ondergang van
Abraham Reiss
Expositie schilderijen van Jeroen Krabbé
Tot 2 oktober 2016
Het Nationaal Holocaust Museum opende op
maandag 16 mei 2016 zijn deuren in de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Plantage
Middenlaan 27 in Amsterdam. De eerste expositie
is ‘De ondergang van Abraham Reiss’ van Jeroen
Krabbé. In negen monumentale schilderijen verbeeldt Krabbé het levensverhaal van zijn grootvader. Het Nationaal Holocaust Museum is het eerste
Nederlandse museum dat de complete geschiedenis van de vervolging en vernietiging van de Joden
in Nederland vertelt.

Foto: Hans de Bruijn

De erfenis van Abraham Reiss
‘De ondergang van Abraham Reiss’ is een ode van
Jeroen Krabbé aan zijn grootvader. Abraham Reiss
was een welvarende diamantair uit Amsterdam, die
door de beurskrach van 1929 zijn hele vermogen
verloor. Na de Duitse inval in Nederland werd Reiss
gedeporteerd naar Westerbork en vervolgens naar
het vernietigingskamp Sobibor. Daar werd hij op
9 juli 1943 vermoord. Jeroen Krabbé baseerde zich
voor de reeks op foto’s, brieven, overgeleverde
familiegeschiedenis en boeken over de Holocaust
en Sobibor. Tijdens de expositie is een film van Paul
Haenen te zien over Jeroen Krabbé en de totstandkoming van de schilderijen.

Jeroen Krabbé aan het werk in zijn atelier.

Portret van Abraham Reiss door Jeroen Krabbé.

Jules Schelvis
Er is een weergave van het vernietigingskamp Sobibor te zien van overlevende Jules Schelvis. Hij legde
getuigenis af in uiterst gedetailleerde maquettes. Uit
een totaal van 34.313 Joden die uit Nederland naar
Sobibor werden gevoerd was hij een van achttien die
overleefden. Jules Schelvis overleed op 3 april 2016
op 95-jarige leeftijd.
Nationaal Holocaust Museum
Het Nationaal Holocaust Museum bevindt zich in
de voormalige Hervormde Kweekschool aan de Plantage Middenlaan 27 in Amsterdam. Een betekenisvolle locatie omdat via deze kweekschool met behulp
van verschillende verzetsgroepen honderden kinderen aan de nazistische bezetter en zijn Nederlandse
handlangers zijn ontsnapt. Aan de overzijde van de
straat zijn in de Hollandsche Schouwburg tienduizenden Joden samengebracht om te worden gedeporteerd naar Westerbork en verder. Hun kinderen tot
twaalf jaar verbleven in afwachting van hetzelfde lot,
gescheiden van hun ouders, in de Crèche naast de
Hervormde Kweekschool. Een donkere geschiedenis,
die vandaag nog steeds aanzet tot betrokkenheid
en waakzaamheid voor de toekomst.
Nationaal Holocaust Museum
Plantage Middenlaan 27, 1018 DB Amsterdam
tel: 020-5310310, e-mail: info@jck.nl, www.jck.nl
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Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Ontvangen oproepen kunnen niet direct worden
geplaatst, omdat er veel verzoeken binnenkomen.
De redactie neemt geen verantwoordelijkheid voor
de inhoud van de oproepen. De oproepen zijn te
zien op de website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl

hoe moet ik dat aanpakken? Er zijn géén lidmaatschapskosten, er is géén verengingsregister, géén
ledenadministratie. Alle contacten zijn rechtstreeks
met Alfred Adler die eventueel kan doorverwijzen
en adviseren, zonder kosten. Alles met volstrekte
privacy, e-mailadres: adler.quatuor@orange.fr,
per post: A. Adler, Rue de l’Heritan 29 bis, 71000
Macon, Frankrijk.

Ik ben op zoek naar Thijs en Stella Tax. Deze twee
mensen waren ondergedoken tussen 1942-1945 bij
de familie Loskamp, Koomanstraat 42 in Hilversum.
Zij zullen nu in de zeventig zijn. Volgens mij zijn zij
na de oorlog opgehaald door hun vader, maar dat
weet ik niet zeker. Weet iemand misschien hun huidige adres of heeft iemand hun contactgegevens?
Graag wil ik met hen in contact komen, want ik heb
daar ook ondergedoken gezeten. Ik ben in het bezit
van foto’s uit die tijd. Reacties graag naar: Bobby
Huisman, Rondeel 33, 1083 MA Amsterdam, tel:
06-25528356 of 020-2218566.

Presentatie boek en documentaire over het krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2 in Nagasaki. In september 2015 werd in Nagasaki een gedenkteken
onthuld om alle slachtoffers te herdenken van het
krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2. Daarover verschijnt op 4 juni 2016 een boek en een documentaire. De presentatie zal plaatsvinden in het Utrechts
Centrum voor de Kunsten (UCK) Domplein 4 in
Utrecht en begint om 16.00 uur gevolgd door een
receptie vanaf 17.15 uur. Het boek zal worden uitgereikt aan overlevenden van Fukuoka-2 en vertegenwoordigers van opvolgende generaties. Voor
meer informatie kunt u terecht bij A.W. Schram,
tel: 06-53890356 of e-mail: a.w.schram@me.com
Meer informatie: www.facebook.com/fukuoka2B

Graag zou ik meer willen weten over mijn oom
Johannes Hendrikus Antonius Gommers die heeft
gediend in Indonesië en daar is getrouwd met
L. Bussenius. Zij hebben daar kinderen gekregen.
Mijn oom is omgekomen in een krijgsgevangenenkamp in Japan, maar ik zou graag willen weten
waar zijn vrouw en kinderen zijn gebleven. Reacties
graag naar: dhr. A.F.F.H. Gommers, Hallsteinhof 16, 4463 GN Goes, tel: 0113220704, e-mail:
fransgommers@zeelandnet.nl
Sinds juli 2000 bestaat de ‘Kring’ van Nederlandse
Oorlogs- en Vervolgingsslachtoffers in Frankrijk.
Het doel is om elkaar onderling bij te staan met
advies inzake bijvoorbeeld communicatieproblemen
met de lokale overheden, verzekeraars, belastingen,
Franse paperassen die men moeilijk of niet begrijpt,
en problematiek in de zin van waar moet ik zijn en
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Stichting Werkgroep Struikelstenen Zeeland zoekt
nabestaanden, familieleden of bekenden van in
de oorlog weggevoerde en vermoorde Zeeuwse
Joden. Om hun namen uit de vergetelheid te halen
plaatsen we gedenkstenen. In de komende jaren
zullen stenen worden geplaatst voor 120 Joden op
55 adressen in Middelburg, Zierikzee, Goes, Vlissingen, Hulst, Terneuzen en Veere. Op onze website
www.struikelstenenzeeland.nl zetten we verhalen
over hen om hun nagedachtenis te eren. Mocht u
meer informatie kunnen geven over de niet teruggekeerde Zeeuwse Joden, wilt u dan contact opnemen
met onze secretaris: Marianne Gossije, Bierkaai 9,
4331 JJ Middelburg, e-mail: gossije@xs4all.nl of tel:
0118-633695.

Wie kent familie van Joodse gevangenen uit
Barak E in kamp Lawe Sigalagala op Sumatra. Op
19 januari 1942 zonk de ‘Van Imhoff’ voor de kust
van Sumatra. Aan boord waren Joodse gevangen
met Duitse achternamen (beginnend met L t/m Z)
die nooit als Joodse slachtoffers zijn erkend. Ook
niet in Yad Vashem. De vrouwen werden later naar
Japan verscheept, de mannen kwamen o.a. van
het eiland Onrust. Ik heb de complete lijsten van
alle kampen, maar weet niet wie Joods waren!
Reactie graag naar Henry Neeter, Schoener 188,
1186 VN Amstelveen, tel: 06-50521003, e-mail:
henryneeter@me.com of info@vbvinfo.nl, t.n.v.
Henry Neeter (bestuurslid).
Graag wil ik in contact komen met Indische
Nederlanders die de naam Chevalier hebben of
aangetrouwd zijn met. De Chevalier-familie komt
voornamelijk uit Sumatra en Java. Velen wonen nu
ook in Nederland en in Amerika. Op mijn website
www.MyIndoWorld.com vindt u niet alleen familiegegevens, maar ook verwijzingen naar handige
Indische websites en archieven. Ik heb uw hulp
nodig, want ik mis nog gegevens en vooral ook
foto’s van voor de oorlog. Moeder is een Chevalier
en ik ben Ronny Geenen, wonend in California.
Bij voorbaat dank, R. Geenen, 634 E Ghent Street,
Glendora, CA 91740, USA, tel: 626-914-5171,
e-mail: Ron@MyIndoWorld.com
Voor de sterk uitgebreide en herziene versie van
mijn boek ‘De koningin van Plan-Zuid. Geschiedenissen uit de Beethovenstraat’(1997) ben ik op zoek
naar fotomateriaal over de Beethovenstraat. Ik ben
vooral geïnteresseerd in beeld uit de periode 19301946, in het bijzonder van Joodse winkels en horeca,
zoals Café de Paris en Delicia. Reacties graag naar:
Frank van Kolfschooten, Beethovenstraat 114-2,
1077 JP Amsterdam, tel: 020-6735274, e-mail:
kolfschooten@upcmail.nl
Als zoon van een RAPWI-arts in Ambarawa en
Malang, geëvacueerd van 18 september 1945 tot
december 1945, ben ik op zoek naar andere voormalig geïnterneerden, die zich mijn vader en zijn
werk herinneren. Officier van Gezondheid dr. Robert
Halliday was gestationeerd in RAPWI HQ in Ambarawa,
samen met commandant Tull en onder anderen de

RAPWI-artsen Wilf King en Paul Thurlow. Mijn vader
ging alle kampen langs en bereidde de evacuatie
naar Semarang voor. Reacties graag naar: Richard
Halliday, 2037 Ferndale Street, Vancouver, B.C.,
Canada V5L 1Y2, tel: (00 1) 604.255.9210, e-mail:
richall@telus.net

Paul Thurlow en verpleegster Meipe Boemen,
Magelang 1945.

Verpleegster Kootje Baggen.

RAPWI-arts Robert Halliday.
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Vraag
antwoord
Jaren geleden werd het recht op een AOR-uitkering
vastgesteld, maar die kwam niet tot betaling vanwege mijn inkomsten. Sindsdien zijn mijn inkomsten
aanmerkelijk gedaald. Is het mogelijk om opnieuw
te bekijken of de AOR nu wel tot uitbetaling kan
komen?
Als uw inkomsten zijn gedaald, of vele jaren achtereen niet zijn geïndexeerd, kunt u verzoeken om een
nieuwe vaststelling van uw uitkering in het kader van
de Algemene Oorlogs Ongevallenregeling (AOR).
Wij zullen uw huidige inkomsten dan in kaart brengen en een nieuwe berekening maken. Verzoeken
voor nieuwe vaststellingen zijn trouwens mogelijk bij
alle wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen.
Ik heb vorig jaar een beschikking gekregen voor
orthopedische schoenen, maar ik ben vergeten
om de declaratie in sturen. Kan dat nog?
Ja, dat kan nog steeds. De mogelijkheid om een declaratie in te dienen vervalt pas na vijf jaar, gerekend
vanaf de datum van de beschikking. Dat heeft te
maken met het juridisch beginsel dat vorderingen op
de overheid na maximaal vijf jaar verjaren. Met andere woorden, alleen als u de kosten van uw orthopedische schoenen meer dan vijf jaar na de afgifte van
de beschikking declareert kunnen wij de kosten niet
meer vergoeden.
Mijn vader was een KNIL-militair en is overleden in
2011. Kan ik als nabestaande in aanmerking komen
voor de Backpay-regeling?
De Uitkeringsregeling Backpay is als morele genoegdoening alleen bedoeld voor mogelijke rechthebbenden die op of na 15 augustus 2015 nog in leven
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waren. Bij een overlijden van deze persoon voor
15 augustus 2015 is de toekenning van een Backpayuitkering niet mogelijk. Alleen wanneer de rechthebbende voormalige gouvernementsambtenaar of
KNIL-militair op of na 15 augustus 2015 is komen te
overlijden, wordt deze eenmalige uitkering op basis
van een verklaring van erfrecht aan de erfgenamen
uitbetaald.
Wij zijn lid van een vereniging voor mensen op
leeftijd en komen geregeld bijeen voor de gezelligheid. Velen van ons hebben de oorlog meegemaakt
maar wij kennen uw wetten en regelingen niet.
Is het mogelijk dat iemand daar eens iets over
vertelt?
Ruim 50 keer per jaar zijn onze voorlichters aanwezig
op bijeenkomsten die voor of door oorlogsgetroffenen binnen Nederland worden georganiseerd. Zij
geven daar informatie over de mogelijkheden die
de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen bieden. Daarbij beantwoorden
onze voorlichters ook vragen en kunnen een spreekuur houden. Als u aan de afdeling V&O doorgeeft
waar en wanneer u bijeenkomt kunnen zij een
afspraak maken voor voorlichting. Via ons algemene
telefoonnummer: 071-5356888 kunt u hen bereiken.
Op uw website zag ik dat het jaarverslag van de
Pensioen- en Uitkeringsraad over 2015 beschikbaar
is. Kunt u mij dat toezenden?
De Pensioen- en Uitkeringsraad heeft besloten het
jaarverslag voortaan niet meer in gedrukte vorm uit
te geven. U kunt het downloaden vanaf de website.
Eventuele vragen over het jaarverslag kunt u richten
aan de redactie van Aanspraak.
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Horizontaal 1 laatste gedeelte 4 kookduur 10 smalle plank 13 getal
15 eigen aan de Moren 16 ook 17 oliehoudend zaad 19 vrouwelijk
rund 20 vliegend dier 21 verbouwer 23 ingewijde 26 radio, tv en kranten 28 elektriciteitsdraad 30 Frans lidwoord 32 voortgekomen uit het
volk 34 broer van vader of moeder 35 persoonlijk voornaamwoord
36 Griekse y 38 niet dubbel 40 hakwerktuig 41 hemellichaam 42 waakzaam 43 manuscript 44 vierhandig zoogdier 45 jeneversoort 46 boos
47 reeds 48 grote watervlakte 49 licht bruinrood 51 lidwoord 52 hersteld 54 gevlochten touw 56 van bepaald materiaal 58 gepieker 60
gezamenlijke huisgenoten 61 geheel gevuld 63 soort 65 erg leuk 66
ingespannen kijken 68 hulpmiddel 69 vochtig 70 schilderij 71 muisarm.
Verticaal 1 kopergravure 2 hechtpennetje 3 zuurdeeg 5 vanwege 6 alsmede 7 vogelverblijf 8 lusje van garen 9 koude lekkernij 10 strijdmacht
11 bloedvat 12 moment 14 regels volgen 16 onderdeel van een computersysteem 18 bordeauxwijn 20 snaarinstrument 22 huivering 24 snuit 25
gemiddelde weersgesteldheid 27 leidster van een groep welpen 29 aanhanger van een geloof 31 glad van oppervlak 33 erwtensoep 35 zijweggetje 37 vlug 39 smal stilstaand water 40 grote wurgslang 42 voordat 43 vierstemmig muziekstuk 45 rij gelijksoortige voorwerpen 46 café 48 eerbaar
50 platvis 52 eigendom 53 theatershow 55 bloedgever 56 rivier in Rusland
57 onvriendelijk 59 gemakkelijk breekbaar 60 drager van erfelijke stof
62 inwoner van Letland 64 priester 66 overdreven 67 op dit moment.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 augustus 2016 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars maart-puzzel 2016:
De juiste oplossing was: ‘dagpauwoog’. De winnaars van de
maart-puzzel 2016 zijn: Mw. T. van
Dort-Questroo, Paunat, Frankrijk
(1e prijs); dhr. H. van Dam, Gorinchem (2e prijs), mw. H.T. de
Louw-Idema, Etten-Leur (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, fax: 071 - 576 60 03

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

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

tel: +1 877 303 3639 (Toll free), fax: +1 415 291 2049

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

e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl, website: http://sanfrancisco.the-netherlands.org

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

1, Dundas Street West, suite 2106, Toronto, Ontario M5G 1Z3

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

tel: +1 416 595 2408, +1 877 303 3639 (Toll free), fax: +1 416 598 8064

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

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

fax: +972-3-7540757, e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3 Kuningan, Jakarta 12950

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

tel: +62 (0)21 524 8200, fax: +62 (0)21 525 0443

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

tel: +61 (0)2 9387 6644, fax: +61 (0)2 9387 3962

website: http://indonesie.nlambassade.org

e-mail: syd-wuv@minbuza.nl, website: www.netherlands.org.au
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de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-
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De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogs-

aanspraak@pur.nl

Nolte, Jeroen Krabbé.
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