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Mag ik u even
aanspreken?

Soms gebeuren er in het leven prettige dingen,
soms minder prettige. Heel jammer is bijvoorbeeld
het vertrek van mijn collega Nicoly Vermeulen,
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale
Verzekeringsbank van 2010 tot 1 februari 2016, die
zich altijd zeer betrokken toonde bij het werk van
de Pensioen- en Uitkeringsraad. U kent haar van de
columns in dit blad die wij om en om verzorgden.

De rechthebbenden - veelal ouder dan 90 jaar worden aangeschreven om hen zo min mogelijk
te belasten.

Een positief gebeuren is dat na jarenlang onderhandelen tussen het Ministerie van VWS en het
Indisch Platform, Staatssecretaris van Rijn medio
2015 een belangrijk besluit nam. Het gaat om de
zogenoemde backpay regeling voor het uitkeren van
25.000 euro per rechthebbende voor diegenen die
gedurende de Japanse bezetting van het voormalig
Nederlands Indië, tussen 1942 tot 1945, geen of een
onvolledig salaris hebben gekregen als ambtenaar
of als KNIL-militair.

Een ander positief gebeuren is dat ons voormalig
cliëntenraadslid de heer Zoni Weisz, op Holocaust
Memorial Day, namens de Sinti en de Romagemeenschap gesproken heeft voor de Verenigde
Naties in New York. Hij stond stil bij de moord op
zes miljoen Joden, ruim 500.000 Sinti en Roma en
honderdduizenden anderen tijdens de periode
1939-1945. Zoni Weisz (1937) is een Nederlandse
Sinto, Holocaust-overlevende en zet zich altijd in voor
de Sinti en Roma-gemeenschap binnen en buiten
onze grenzen. Wij zijn er trots op dat een voormalig
cliëntenraadslid (2011-2014) de vergeten oorlogsgeschiedenis van zijn gemeenschap voor het
internationale voetlicht kon brengen. Verderop in
dit blad wordt aandacht besteed aan zijn biografie.

De Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank heeft
een begin gemaakt met het verstrekken van deze
uitkeringen aan de rechthebbenden. In de bestanden van cliënten met een Indische achtergrond zijn
de medewerkers van V&O zorgvuldig nagegaan
wie recht zouden hebben op deze backpay.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Ernst en Wanda Verduin.

Toeval bestaat niet
Ernst Verduin
overleefde Vught,
Auschwitz en
Buchenwald. Hij liet
er een indrukwekkend
boek over schrijven
met een titel die
tot nadenken stemt,
namelijk: ‘Over leven’.
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Niet alleen vertelt hij over zijn leven, maar ook over overleven. Dit
leerde hij in het kamp door te werken, te handelen en te ‘organiseren’. Daarnaast heeft hij veel te danken aan een gunstig verloop van
omstandigheden en aan de hulp van medegevangenen. Dit niet een
keer, maar diverse keren. ‘Toeval bestaat niet’, zegt Ernst Verduin.
Een Joods ondernemende, linkse en niet religieuze achtergrond
‘In de Amsterdamse Vroedvrouwenschool aan de Camperstraat ben ik
geboren op 22 juni 1927.’ Zijn ouders vonden daar de verzorging het
beste en kozen deze kraamkliniek boven die van het Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis. Het gezin Verduin bestond uit vader Albert, moeder Anna en
een oudere zus Wanda. Ze woonden eerst in de Toldwarsstraat en de
Tolstraat en vervolgens in de Volkerakstraat en de Deurlostraat. ‘Mijn
jeugd en schooltijd waren zorgeloos. Ik had geweldige ouders en
grootouders. Er was sprake van een warme familie- en kennissenkring.
Mijn ouders waren links, socialistisch met begrip voor de arbeider.
Net als het grootste deel van hun vrienden en kennissen. Mijn vader

en moeder hebben elkaar leren kennen in de Jongelieden Geheelonthouders Bond en de Arbeiders
Jeugd Centrale. In 1923 trouwden ze en vader begon
in 1924 met het vervaardigen van dameshoeden,
wat uiteindelijk resulteerde in dameshoedenfabriek
Gebr. Verduin N.V. samen met zijn jongere broer
Leon. Moeder zorgde voor de kinderen en deed de
boekhouding van het bedrijf. Dat wij Joods waren
speelde in het gezin geen rol. Mijn ouders waren
uitdrukkelijk areligieus.
Ik werd pas geconfronteerd met het Jood-zijn toen
we met het gezin naar Bussum verhuisden in het
voorjaar van 1935. Hitler was intussen aan de macht
in Duitsland en zijn ideeën over Joden werden ook
door sommige Nederlanders overgenomen. Mijn zus
en ik werden bijvoorbeeld op weg naar school uitgescholden voor brillenjood. Voor mijn ouders was dit
ook heel confronterend. Voor hen lag de religieuze
kant van het Jodendom ver weg. Beiden hadden zich
al op jonge leeftijd laten uitschrijven als lid van hun
respectieve kerkgenootschappen.’
10 mei 1940
De Duitsers vallen Nederland binnen. Ernst en
Wanda zijn alleen thuis, samen met het dienstmeisje. ‘Mijn ouders kwamen op het tijdstip van de inval
terug van een zakenreis naar Brussel. Vanuit ons huis
kon ik de Duitse vliegtuigen en de parachutisten zien
boven de Larense hei. Ik had het gevoel dat de wereld instortte. Wat ging dit voor mij en het gezin betekenen? Ik was bijna dertien jaar. Bij ons thuis werd
de situatie van de Joden in Duitsland besproken en
ik was op de hoogte van de anti-Joodse maatregelen daar. Voor mijn moeder was de inval niet echt
een verrassing. Na het uitbreken van de oorlog in
1939 had ze al het gevoel dat de vijandelijkheden
en het antisemitisme niet aan onze grens zouden

stoppen. Mijn vader was veel naïever. Het zou allemaal niet zo’n vaart lopen, dacht hij. De nacht van
de Duitse inval belde Alfred Goudsmit, directeur van
de Bijenkorf in Amsterdam en een goede bekende
van mijn ouders, ons op. Hij had een schip gecharterd in IJmuiden en wilde ons gezin meenemen naar
Engeland en daarna doorreizen naar de Verenigde
Staten. Mijn ouders hebben het niet gedaan, omdat
de familie afhankelijk van hen was. Voor de Duitsers
waren Joden diegenen die vier Joodse grootouders
hadden die officieel als lid van een Joodse gemeente ingeschreven stonden. In onze familie was dat het
geval, ook al waren mijn ouders areligieus.
Na de capitulatie van het Nederlandse leger en de
bezetting door Duitsland van Nederland ging in
eerste instantie het gewone leven door. Ik ging weer
gewoon naar school en ogenschijnlijk gebeurde er
niets. Vervelend was wel dat de oorlog een streep
haalde door onze vakantie naar Zwitserland.’
Anti-Joodse maatregelen
Al in juli 1940 werden de eerste maatregelen tegen
de Joden ingevoerd. Die maatregelen volgden
elkaar snel op en in januari 1941 begon de personenregistratie. ‘Mijn vader vond dat we geen Joden
waren en weigerde zich dan ook te laten registreren.
Hij werd door een politieagent gewaarschuwd dat
het niet laten registreren opsluiting in een kamp zou
kunnen inhouden. Net voor 1 maart 1941, de uiterste
datum, heeft mijn vader ons aangemeld. Datzelfde
jaar werd mij en mijn zus meegedeeld dat we niet
meer naar onze school mochten. Wanda en ik werden onderwezen bij andere Joodse mensen thuis.
Aan het eind van 1941 ben ik naar het Joods Lyceum
in Amsterdam gegaan. We mochten met de trein van
Bussum naar Amsterdam, maar in Amsterdam niet
met de tram. In april 1942 werd ons gezin gedwongen om te verhuizen naar Amsterdam en in mei werd
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Wanda, opa Verduin en papa, oma en Ernst Verduin.

het verplicht om een ster te gaan dragen. Mijn vader
werd ontslagen als directeur van de hoedenfabriek.
In ons gezin hebben we onderduikplannen gemaakt.
De blauwdruk lag daar al voor klaar. Ieder van ons
zou naar een apart adres gaan. Mijn ouders waren er
inmiddels wel van overtuigd dat onderduiken zeer
verstandig zou zijn. Mijn zus Wanda stond er niet
achter. Als de bezetting nog jaren zou gaan duren
zou ze al die tijd in doodsangst moeten doorbrengen en die spanningen kon ze niet aan, dacht ze.
Het onderduiken werd uitgesteld en we vertrouwden
op een ‘Sperre’, een document dat tijdelijke vrijstelling van deportatie verschafte. Die Sperre bleek niet
lang houdbaar en we werden opgepakt door twee
Nederlandse politieagenten en een Duitser op ons
woonadres aan de Zuider-Amstellaan. In eerste
instantie gingen we naar de Hollandse Schouwburg
en hebben ons daar uiteindelijk laten registreren.
Mijn vader kreeg te horen dat wij uit de Schouwburg
afgevoerd zouden worden, maar dat hij zich geen
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zorgen hoefde te maken want we zouden in Nederland blijven. Dat klopte ook. We kwamen in kamp
Vught terecht.’
Vught
‘Het was koud, glad en er lag sneeuw op die januaridag in 1943 toen we in het kamp aankwamen, dat
nog voor een deel in aanbouw was. We kwamen
allemaal in andere barakken terecht. We waren de
eerste Joodse groep in kamp Vught. Politieke gevangenen die vanuit kamp Amersfoort waren overgebracht vertelden over het regime van de SS en voor
wie je het meest moest uitkijken. Dat was mijn eerste
leermoment. In Vught heb ik geleerd hoe je je moest
gedragen om te kunnen overleven.
Aan die leerschool heb ik in Auschwitz en Buchenwald veel gehad. Wij kregen regelmatig pakketjes
met levensmiddelen, zeep en soms kleding van
vrienden en kennissen. Bij die pakketjes zaten ook

Ernst, 14 jaar voorjaar 1942.

briefjes. Dat was ten strengste verboden en de pakketten werden streng gecontroleerd door de SS. Om
de berichten toch het kamp in te krijgen had men de
boodschap geschreven op het in elkaar gedraaide
papier, dat diende als touw om het pakket dicht te
binden. Als een SS’er toekeek haalde ik het touw
eraf en gooide het in de prullenmand. Later raapte
ik het op en draaide het uit elkaar. Eens moest ik wel
twee meter van dit touw opendraaien om de boodschap te kunnen lezen. Ook probeerde ik briefjes
mee te geven aan personen die het kamp bezochten. Een daarvan was David Cohen van de Joodsche
Raad. Hij liet merken daar niet van gediend te zijn.
Ik botste expres tegen hem op om een briefje in zijn
zak te kunnen stoppen. Over die botsing beklaagde
hij zich bij een SS’er die mij een paar klappen gaf en
daarna zachtjes vroeg of het gelukt was.
In mijn vaders barak werden regelmatig avonden
georganiseerd waar voordrachten en voorstellingen
werden gegeven. Na afloop van een van die avonden vertelde een SS’er, die eerder in Auschwitz was
geweest, dat er bij aankomst werd geselecteerd
naar een groep die moest werken en een groep die
meteen vergast zou worden. Hij vertelde nog meer
details en zo wist ik wat mij te wachten stond en daar
kon ik mijn voordeel mee doen toen ik in Auschwitz
aankwam. In Vught liep ik difterie op met ernstige
complicaties. Dat was zo erg dat men dacht dat
ik het niet zou overleven. Ik lag in coma, kon me
niet bewegen en niet praten en toch heb ik alles
gehoord wat er in mijn omgeving werd gezegd.

Ernst, circa 18 jaar.

Het frustrerende daarvan is dat je er niet op kunt
reageren. In september 1943 werden mijn zus en
ik naar Westerbork gebracht. Wij hebben daar een
paar dagen gezeten en werden toen in een veewagon op transport gesteld naar Auschwitz.’
Auschwitz
‘Ik kwam aan in Auschwitz-Birkenau. Bij de selectie
op het perron werd ik ingedeeld bij de groep vrouwen, kinderen en oude mensen die direct naar de
gaskamers ging. Ik wist wat er ging gebeuren door
het verhaal dat ik in Vught had gehoord en smeekte
mij niet met die groep mee te laten gaan. Het hielp
niets. Ik moest mijzelf zien te redden en daarom
liep ik in alle rust naar de groep die zou worden
tewerkgesteld. Er werd naar me geschreeuwd door
de SS’ers, maar niemand deed iets. Het is vreemd,
maar dit was de tweede keer dat ik door een SS’er
‘gespaard’ werd. Na administratie en de tatoeage
van nummer 150811 op mijn linkerarm had ik ineens
vrije tijd. Zo kon ik even het kamp verkennen. Uiteindelijk werd ik naar Monowitz, ook wel Auschwitz III
genoemd, gebracht. Dit was een werkkamp. Bij dit
kamp stond een IG-Farbenfabriek, die onder andere
kunstrubber maakte.
Het regime was streng, maar er werd niet constant
door de bewakers geslagen. Het was niet in het
belang van IG-Farben dat de dwangarbeiders snel
doodgingen. Ik heb enige tijd gewerkt met Britse en
Franse krijgsgevangenen die de gevangenschap een
beetje leefbaarder maakten voor mij.
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Half januari 1945 hoefde ik ineens niet meer op het
werk te verschijnen. Het kamp werd ontruimd en
met velen begon ik aan de dodenmars naar Gleiwitz.
Daar ben ik op de trein gestapt naar Buchenwald
tegen de wil van de SS in, maar ze hebben niet op
me geschoten.’
Buchenwald
‘Tijdens het eerste appel in Buchenwald heb ik mij
gemeld als houthakker en bijna mijn hele gevangenschap daar als zodanig gewerkt. De contacten
met mijn medegevangenen waren, voor zover ik het
me kan herinneren, goed. De Amerikaanse troepen
kwamen steeds dichterbij het kamp en de bewakers
werden nerveus. Op 8 april 1945 werd het kamp
ontruimd en werden wij bijeengedreven en zouden
verder op transport gaan. Waarheen was niet duidelijk, maar ik had wel het idee dat ik dit transport niet
zou overleven. Twee Poolse mannen liepen naar de
bewakers en zeiden dat ze niet mee hoefden, omdat
ze geen Joden waren. De SS’er trok hun broek naar
beneden. Ik zag hier mijn kans, want mijn ouders
hadden mij nooit laten besnijden. Ik hield mij van
de domme en vertelde aan een andere SS’er dat ik
niet wist waarom ik in het kamp zat. Waarschijnlijk
omdat ik tijdens Sperrtijd buiten liep, maar zeker niet
omdat ik Joods was. Hij rukte mijn broek omlaag
en stuurde mij door naar de Hollandse barak. Toen
ik daarheen liep kwam ik een bekende SS’er tegen
die fluisterde: ‘Ernst, jij geen Jood?’ Hij ondernam
verder geen actie.
In de Hollandse barak was het de bedoeling dat ik
de identiteit zou krijgen van iemand die kort daarvoor was overleden. Een medegevangene pro8 Aanspraak - maart 2016

testeerde daartegen. Hij vond dat ‘een Jood’ niet
geholpen hoefde te worden. Na bedreiging met de
dood hield hij zijn mond. Bijzonder dat een medegevangene je zou verraden, terwijl je in sommige
gevallen aan een SS’er je leven te danken hebt.
Buchenwald werd bevrijd door de Amerikanen en
toen dacht ik ineens: ‘Ik kan naar huis!’ ’
Ontmoetingen
‘Ik kwam in mei 1945 in Nederland aan. Ik werd uiteindelijk met mijn moeder verenigd, maar wist al dat
mijn vader waarschijnlijk was omgekomen en mijn
zus was vermoord. Als overlevende vind ik het belangrijk om te vertellen wat ik heb meegemaakt en
daarom geef ik gastlessen op scholen. Daar kom ik
soms een antisemitische houding tegen. Vaak komt
dat voort uit onwetendheid.
Ik hield mijn verhaal in een klas waar ook een aantal
Marokkaanse leerlingen zaten die enigszins sceptisch hierover waren. Na afloop zei een Marokkaanse
jongen tegen mij: ‘In de oorlog zou ik ook opgepakt
zijn vanwege mijn huidskleur.’ Ik was blij met deze
opmerking. Als ik het voor elkaar krijg om deze jongeren tot een dergelijk inzicht te laten komen, dan
doe ik het niet voor niets.’
Interview: Ton Jenezon

Foto: Ton Jenezon

In Vught had ik geleerd dat je SS’ers persoonlijk
moest benaderen. Je bent dan geen nummer meer
voor hen, maar een persoon. Zij gaan dan toch
anders met je om, merkte ik. Helaas kreeg ik tyfus
en kwam in de ziekenbarak terecht. Als ik daar te
lang lag, zou ik alsnog naar de gaskamer gestuurd
worden. Gelukkig had ik een beschermer die mij
daarvoor heeft behoed. In het kamp ben ik nooit in
een hoekje gaan zitten, maar heb ik mij altijd actief
opgesteld. Zo kreeg ik vaak de wat betere baantjes
en kon ook daardoor overleven. Ik had en heb een
enorme levensdrang.

Ernst Verduin met een foto van zijn moeder.

Voormalig cliëntenraadslid Zoni Weisz
sprak voor de VN
De Nederlandse Sinto
en Holocaust-overlevende Zoni Weisz
sprak op woensdag
27 januari 2016 in
New York de General
Assembly van de
Verenigde Naties toe
tijdens de jaarlijkse
Holocaust Memorial
Day. De internationaal vertegenwoordiger van de Sinti- en Romagemeenschap en auteur van het boek ‘Zoni.
De vergeten Holocaust’, was op persoonlijke
titel uitgenodigd. De heer Zoni Weisz was van
2010 tot 2015 lid van de Cliëntenraad voor
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.
Zijn toespraak in New York ging over de ‘vergeten
Holocaust’ van de Sinti en Roma en het hedendaags
racisme. Andere sprekers waren: Beate Klarsfeld,
Ban Ki-moon, Mogens Lykketoft, Danny Danon,
Felix Klein, Samantha Power, Szabolcs Takács en
Barbara Winto.

HET BOEK ZONI. DE VERGETEN HOLOCAUST
Op 10 februari 2016 verscheen Zoni Weisz’
autobiografie Zoni. De vergeten Holocaust,
waarin hij zijn verhaal heeft opgetekend als
Sinto, Holocaust-overlevende en toonaangevend bloemenarrangeur (o.a. voor het Koninklijk Huis). Niet eerder schreef iemand zo open
over Sinti en Roma en de vergeten Holocaust.

Nazi-terreur
In 1944 wist Zoni Weisz (1937, Den Haag) als zevenjarige zigeunerjongen met hulp van een politieagent
te ontsnappen aan het transport naar Auschwitz. Zijn
ouders, zusjes, broertje en nog meer familieleden
konden niet ontkomen aan de nazi-terreur, net als
ruim een half miljoen andere Roma en Sinti.

‘Het levensverhaal van Zoni Weisz laat ons zien
hoe een levensweg niet alleen wordt bepaald
door de tragedies uit het verleden, maar ook
door de keuzes voor een betere toekomst.’
Aldus Ronald Leopold, algemeen directeur
Anne Frank Stichting.

Inzet voor Sinti en Roma
Weisz is lid van het Nederlands Auschwitz Comité
en zet zich in voor de herinnering aan de zigeunerHolocaust. Hij is door koningin Beatrix benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn inzet
voor de Nederlandse bloemenindustrie én zijn inzet
voor de Sinti en Roma. Eerder sprak hij al de Duitse
Bondsdag toe tijdens Holocaust Memorial Day.

Zoni. De vergeten Holocaust. Mijn leven als
Sinto, ondernemer en overlevende. Zoni Weisz
ISBN 978 90 245 6993 9 | Prijs € 19,99
Paperback met flappen | 400 pagina’s
ISBN e-book: 978 90 245 6994 6
Prijs e-book: € 12,99
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Wet- en regelgeving
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat alle (wettelijk) erkende
oorlogsgetroffenen per 1 januari 2016 overal ter
wereld dezelfde AOW-rechten als in Nederland
krijgen. Ook als deze AOW-gerechtigden in een
land of gebied wonen waar Nederland geen sociale
zekerheidsverdrag mee heeft.
Dit betekent dat als u als alleenstaande verzetsdeelnemer of oorlogsgetroffene woont of gaat wonen in
een land of gebied waarmee geen verdragsrelatie
bestaat, u voor het AOW-pensioen recht heeft op
de norm voor alleenstaanden (maximaal 70% van het
wettelijk minimumloon). Voor niet-oorlogsgetroffenen
geldt dat zij in deze situatie de norm voor gehuwden
krijgen uitgekeerd (maximaal 50% van het wettelijk
minimumloon).
Voor gehuwden of samenwonenden brengt deze
maatregel geen verandering in de hoogte van het
AOW-pensioen. Voor deze personen geldt dat het
AOW-pensioen in alle gevallen volgens de norm
voor gehuwden wordt uitgekeerd.

wonende personen. Het belastingverdrag is echter
niet van toepassing op inwoners van de Westelijke
Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem, Gazastrook en Golan. Dat betekent dat er voor deze
groep personen in Nederland belasting moet
worden betaald over Nederlandse uitkeringen.
Voor personen die op of na 1 januari 2016 in
genoemde gebieden gaan wonen geldt daarom
dat in Nederland belasting wordt ingehouden op
de AOW- en V&O-uitkeringen. Voor AOW- en
V&O-gerechtigden die reeds voor 1 januari 2016 in
genoemde gebieden wonen, geldt een overgangsregeling. Deze personen behouden een uitkering
waarop geen loonheffing wordt ingehouden.
Meer informatie over deze onderwerpen kunt u
vinden op de site van de Nederlandse overheid
(www.rijksoverheid.nl) onder ‘nieuws’.

Bron: Museum Bronbeek

AOW-rechten voor oorlogsgetroffenen
overal gelijk in de wereld

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt op dit moment een wetsvoorstel voor
om de wettelijke grondslag voor deze wijziging te
creëren. In afwachting hiervan heeft de Staatssecretaris van SZW de SVB verzocht alvast op het wetsvoorstel te anticiperen. De SVB heeft de betreffende
rechthebbenden hierover per brief geïnformeerd.

Belastingheffing AOW- en
V&O-uitkeringen
Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Israël heft Nederland geen belasting
over de AOW- en V&O-uitkeringen van in Israël
10 Aanspraak - maart 2016

Het KNIL-Monument in Bronbeek.

De Uitkeringsregeling backpay
De Uitkeringsregeling backpay is op 24 december
2015 ingesteld door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt uitgevoerd
door de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) van de Sociale Verzekeringsbank
in Leiden.
Deze regeling is als morele genoegdoening bedoeld
voor de op 15 augustus 2015 nog in leven zijnde
ambtenaren en KNIL-militairen, die in dienst waren
bij het Nederlands-Indisch gouvernement en gedurende de Japanse bezetting geen (volledig) salaris
hebben ontvangen.

Als we hebben vastgesteld dat iemand aan de
voorwaarden voor de Uitkeringsregeling backpay
voldeed, maar na 15 augustus 2015 is komen te overlijden worden erfgenamen in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen. Ook personen
die ‘Het Gebaar’ destijds niet hebben aangevraagd
en niet bekend zijn bij de afdeling V&O, of daar wel
bekend zijn, maar niet in Nederland of Indonesië
wonen, kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen
kunnen worden ingediend tot 1 januari 2017.

Bron: ANPFOTO/Fokke C. de Haan

Degenen die aan deze voorwaarden voldoen en niet
zijn veroordeeld wegens collaboratie of de Japanse
nationaliteit bezaten, kunnen op grond van deze
regeling een eenmalige belastingvrije uitkering van
€ 25.000 krijgen. Deze uitkering is niet van invloed
op een Nederlandse huur- of zorgtoeslag en heeft
geen gevolgen voor Wuv-, Wubo- of Wiv-rechten.
Aangezien mogelijke rechthebbenden 90 jaar of ou-

der zijn en we hen zo min mogelijk willen belasten,
wordt bekeken of de backpay kan worden toegekend zonder dat daar aanvragen voor zijn ingediend.
Onderzocht worden alle op 15 augustus 2015 nog
in leven zijnde mensen die destijds ‘Het Gebaar’
hebben gekregen en op 8 maart 1942 tenminste
16 jaar oud waren. Wuv-, Wubo- en Wiv-gerechtigden binnen Nederland en in Indonesië worden
eveneens onderzocht op een eventueel recht op
backpay. In totaal worden ongeveer 4.000 personen
onderzocht op mogelijke rechten op backpay.
Maandelijks vinden nieuwe toekenningen plaats.

Een informatiefolder
en aanvraagformulier
is beschikbaar op de
website (www.svb.nl/wvo)
of kan worden aangevraagd
bij de afdeling V&O van
de SVB, postbus 9575,
2300 RB Leiden, telefoon
071-5356888.

Militairen dragen de kinderen bij het ontschepen van het ms Volendam in 1947.
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Judith Ponneker-Kok (1891-1973).

Hendrik Ponneker (1875-1964).

Leed is een onwelkome gast
Henri Ponneker
over zijn leven als
Joodse jongen uit een
gemengd gezin.

‘Ik ben gedragen onder een Joods hart. Volgens de Joodse wet ben
ik Joods omdat mijn moeder dat ook is, ook al was mijn vader nietJoods. Voor anderen ben ik een halve Jood: Het voorrecht om onder
de Neurenberger rassenwetten te mogen vallen heb ik te danken aan
de omstandigheid dat mijn vader en moeder destijds niet konden
huwen, voor die wetten was ik dus een héle Jood. De anti-Joodse
maatregelen van de bezetter waren namelijk niet van toepassing op
kinderen uit gemengde huwelijken.’
Henri Ponneker (89) kreeg in 1942 van de Amsterdamse Burgerlijke
Stand een grote zwarte ‘J’ in zijn persoonsbewijs gestempeld nadat
een nauwkeurige ambtenaar had uitgevonden dat zijn ouders niet
getrouwd waren omdat zij niet konden huwen en hij dus als Joods
moest worden aangemerkt.
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Henri Ponneker 2016.

Afkomstig uit een dubbel samengesteld gezin
De ouders van de heer Ponneker hadden, voordat
hij in 1927 op de Overtoom te Amsterdam werd geboren, beiden al een huwelijk achter de rug. De twee
zonen uit het eerdere huwelijk van zijn Joodse moeder, Judith Kok, groeiden met de heer Ponneker op.
Contact met de kinderen van zijn niet-Joodse vader,
Hendrik Ponneker, was er niet; zijn eerste echtgenote
belette om financiële redenen een tweede huwelijk.
‘Mijn moeder was dus Joods, maar matzes werden
zowel met Pesach als met Pasen gegeten. Mijn vader
was protestants-christelijk gezind, maar de oorzaak
hiervan is enigszins bizar als je weet dat diens vader
als rooms-katholieke weesjongen rond 1867 is geronseld om voor de paus in Italië als Zouaaf - katholieke
vrijwilliger - de strijd tegen Garibaldi aan te binden
die uit was op een verenigd Italië. Opa werd na
terugkomst echter protestants omdat zoveel aardse pracht en praal in Rome nooit de bedoeling van
Jezus Christus kon zijn geweest. Die eigenzinnigheid
heeft zich in mijn vader voortgezet, omdat hij vanaf
1942 geruime tijd verscheidene Joodse onderduikers in huis nam, terwijl mijn moeder, mijn broer
Charles en ikzelf (mijn broer Bernard was al in 1941
vermoord) moesten onderduiken. Achteraf gezien
heeft het iets krankzinnigs, maar het hoorde bij zijn
geloofsopvatting. Goed en Kwaad waren voor hem
duidelijke uitgangspunten.
Aan mijn vader zijn in 2002 postuum de Yad Vashemeretekens toegekend. De oorlog had mijn vader
behoorlijk geraakt: zo bad hij na de oorlog niet meer.
Veel van mijn familieleden zijn vergast.’ De heer Ponneker is protestants-christelijk opgevoed en gedoopt.
De concentratiekampen waren al bekend
De vader van de heer Ponneker was gemeenteambtenaar en werkte bij de afdeling Sociale Zaken van
Amsterdam. Zijn moeder was huisvrouw. Thuis werd
er regelmatig over politiek gediscussieerd en er
werd als het ware gevochten om de krant. ‘Ik deed

nog niet zo mee, maar luisterde wel goed naar wat
er ter tafel kwam. Zo vertelde in 1938 een bevriende
Duitser, die bij ons op bezoek was, over de werkkampen in Duitsland. Het bestaan van die kampen
was dus al bekend, ook in de toenmalige media.
Ook werd bij ons veel gesproken over de wrede
behandeling van de inheemse Indische bevolking.
Het Rhemrev-rapport uit 1903, over de uitbuiting
van inheemse arbeiders door planters van de
Deli-Maatschappij, kwam regelmatig ter sprake.’
Rustige onderduik
De heer Ponneker ging in de eerste oorlogsjaren
gewoon naar school, totdat hij op een dag van zijn
klassenleraar te horen kreeg dat hij van de gemeente niet meer mocht komen. ‘Zelden ben ik zo
vrolijk naar huis gehuppeld, maar thuis dacht men
daar anders over.’ Zijn broer Bernard is in juni 1941
samen met andere mannen opgepakt als represaille
voor een aanslag op een Duitse villa. Bernard en de
andere slachtoffers werden eerst naar Schoorl gebracht. Vanuit dat kamp kreeg de familie een briefje,
op wc-papier geschreven: ‘De Duitsers schreeuwen
wel, maar slaan absoluut niet.’ Zes weken later kwam
het bericht dat Bernard op 23 augustus in kamp Konzentrationslager Mauthausen bij Linz was overleden
aan de gevolgen van griep: ‘Dat kon niet waar zijn,
dachten we.’ Een poos daarna kwam het gerucht ‘beslist waar’ - dat de groep gevangenen ontsnapt
was en veilig Zwitserland had bereikt. ‘Mijn vader
wist wel beter toen hij Linz in de atlas had opgezocht. Vader zweeg.’
Nadat zijn moeder in 1942 in Amsterdam was ondergedoken, werd de heer Ponneker later naar de
familie Van den Berg in Amersfoort gebracht. Daar
werd hij door de familie opgenomen als hun eigen
kind, naast hun eigen drie dochters. De onderduikplek was geregeld door zijn broer Charles, die in
Amersfoort bij een bakker was ondergedoken en in
het bezit was van een vals persoonsbewijs. Hij had
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veel bravoure èn een bakkerskar, waardoor hij veel
mensen kende in Amersfoort. Toen op enig moment
in Amersfoort broer Charles met een bakfiets vol
brood, net als honderden andere mannen door de
politie in een soort fuik richting het concentratiekamp werd gedreven, liet hij zijn vervalste persoonsbewijs zien en verliet met bakfiets en al het kamp.
‘Achteraf gezien is het een geluk geweest dat
Charles nooit is opgepakt, gezien zijn Joodse uiterlijk. Charles kwam af en toe langs bij zijn onderduikouders om roggebrood te brengen. Het was een
redelijk rustige tijd. In de tuin waren bij de volière
speciale gaten gemaakt om je in te verstoppen maar
dat is nooit nodig geweest. Er is geen Duitser langs
geweest. Ik kan me zelfs niet herinneren daar ooit
een Duitser gezien te hebben. Wel hoorde en zag
ik de Engelse bombardementen op de nabijgelegen
wagenwerkplaatsen bij het spoorwegemplacement
van het Soesterkwartier. De Seringstraat was een
besloten gemeenschap; er woonden geen ‘foute’
Nederlanders en er waren nog meer mensen ondergedoken. Ik heb ook nooit Duitse voertuigen gezien,
waarschijnlijk bleven die weg uit die buurt vanwege
de vele bombardementen. Opmerkelijk genoeg
waren op de hoek van de straat enkele Landwachters
gestationeerd. Wat die lui daar precies deden, heb
ik nooit geweten. Waarschijnlijk bewaakten ze het
spoorwegemplacement. Een voordeel was wel dat
de hele straat elektriciteit had waarvan het gebruik
overigens illegaal was. Aan hout voor de kachel was
gelukkig geen gebrek. Dat kan ik me nog goed
herinneren; het was altijd warm in huis.’
Leed is een onwelkome gast
De heer Ponneker bleef tot de bevrijding in Amersfoort. ‘Ik zag de bevrijding als een feest. De wereld
lag voor mij open en ik heb ervan genoten! De zomer
van 1945 was prachtig voor een jongen van 18 en ik
wist wat ik wilde doen.’ Terwijl de heer Ponneker de
vrijheid opzocht, hoopte zijn moeder op de terugkeer van haar andere zoon Bernhard. Zijn moeder
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Jeugdportret van Henri Ponneker door zijn neef Leo
Kok, november 1941. Leo Kok maakte meer dan honderd
portretten van ‘kampbewoners’ in Westerbork. Deze
zijn opgenomen in het Joods Historisch Museum.

geloofde eerst niet dat haar zoon Bernhard was
omgekomen, omdat er een gerucht was dat hij uit
Mauthausen ontsnapt was en naar Zwitserland was
ontkomen. ‘Nog tijdens de oorlog heeft iemand dat
gerucht verteld. Mijn moeder heeft na de bevrijding
letterlijk een aantal maanden voor het raam gezeten
om te wachten op de terugkeer van haar zoon.
Mensen hebben mij gevraagd of ik mij niet schuldig
voelde dat ik aan het feestvieren was terwijl mijn
moeder wachtte op de terugkeer van Bernard. Nee,
daar heb ik me niet schuldig over gevoeld. Ik wist
wel degelijk dat mijn moeder zwaar leed onder het
verlies van haar zoon. Maar ik was jong en ik wilde
wat maken van het leven. In ons gezin was de oorlog
overigens een taboe want leed is niet populair, daar
praat je niet over. Mijn moeder zei altijd dat verdriet
een onwelkome gast is die je zo gauw mogelijk de
deur moet wijzen. Daarom zijn mijns inziens vele
onderduikers twee keer ondergedoken: de tweede
keer figuurlijk door er nooit over te praten.
In 2010 heb ik daarover in de NRC een verhaal gepubliceerd: ‘Zwijgend zit ze voor het raam’. Ze deed
het hoognodige in ons huis, maar voor de rest van

de tijd zat zij hoopvol voor het raam vanaf de
bevrijding tot ergens in juli 1945. Toen gaf ze het
op. Verder heeft zij nooit over Bernard gesproken
tot een moment, vele jaren later, dat zij na het
samen stil zijn op 4 mei zei: ‘Wat hebben ze met
mijn kind gedaan?’’
De hiërarchie van het leed
Na de oorlog heeft hij na een wat rommelige start
in de dagbladjournalistiek, als eindredacteur van
een wetenschappelijk tijdschrift zijn bestemming
gevonden. ‘Het is natuurlijk voor sommigen belangrijk om over het leed dat je overkomen is te praten,
maar niemand anders zou er last van hebben als die
gevoelens zich tot de huiskamers zouden beperken.
Soms wordt genoegdoening geëist voor het de Joden aangedane leed op een manier die niets meer
met rechtvaardigheid te maken heeft. ‘Hou op met
zeuren!’, denk ik dan en ‘Máák wat van je leven!’’

Joodse wortels
‘Hoewel het bij het Briet Mila behorende messcherpe ritueel mij als jongensbaby van enkele dagen
oud niet is onthouden, heb ik mijn wortels met het
Jodendom pas zo’n dertig jaar geleden ‘ontdekt’. De
heer Ponneker zat in een Haarlemse artiestenkroeg
met collega-journalisten toen de ook aanwezige
schrijver Louis Ferron een vriendin er opmerkzaam
op maakte dat ‘dat’ nou een Jood was, wijzend op
mij. Dat was voor mij een innerlijke omslag.’ Praktiserend is de heer Ponneker niet, maar hij gaat wel eens
naar sjoel en de Joodse cultuur is een onderdeel
van zijn bewustzijn geworden. ‘Eens per jaar bezoek
ik het graf van mijn grootmoeder waar mijn ouders
een gedenksteen hebben gelegd met de namen van
onze omgekomen familieleden. Ik noem dan hun
namen en lees het gebed voor de doden. Ik zal dat
blijven doen zolang ik kan.’
Interview: Rien van Vliet

Ik ben in de loop der jaren ook veel gaan lezen over
de acties van de Nederlandse militairen in Indië na
de oorlog en naar aanleiding van dit drama heb ik
een toneelstuk geschreven dat nèt af is. Het is een
literaire bewerking van de historische werkelijkheid.
Ik hoop dat ik een toneelgezelschap bereid zal vinden dat stuk op de planken te brengen. Het zou mij
heel gelukkig maken.’

Foto: Rien van Vliet

De heer Ponneker voelt zich betrokken bij het leed
van de Indische Nederlanders. ‘De Joden werden
in de oorlog apart gezet, net zoals de Indische Nederlanders. Ik denk altijd aan de ervaringen van een lieve
vriendin die met haar tweelingzusje en haar moeder
in een Jappenkamp zat. In augustus 1945 restte er
als ‘voedsel’ niets anders dan wat stijfsel voor enkele
dagen. Voor haar en duizenden anderen is die net
bijtijds vallende gruwelijke atoombom een zegen
geweest. Geheel in lijn met de nazi’s was namelijk
het Japanse vooropgezette doel de kampbevolking
door uithongering te vernietigen. De erkenning van
dit leed is in belangrijke mate uitgebleven.

Henri Ponneker 2016.
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ten toon
Experts analyseren foto’s
uit Nederlands-Indië
Fotodeterminatiemiddag Museum Bronbeek
Zaterdagmiddag 12 maart - 12.00 uur
Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op
zaterdag 12 maart 2016 de fotodeterminatiemiddag
‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot
17.00 uur bij een team van experts terecht met
vragen over (familie)foto’s, die men zelf meebrengt
en die betrekking hebben op Nederlands-Indië en
het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds
in het voormalige Nederlands-Indië woonden, werkten of er als militair gediend hebben. In een nalatenschap of bij het opruimen van de zolder of kast
vinden zij soms foto’s en documenten waarop hun
familieleden in Indië staan afgebeeld. Het belang

&

te doen

of de betekenis van die spullen is vaak niet duidelijk.
Maar met hulp van specialisten kan dit materiaal veel
vertellen over het leven van deze familieleden.
Om mensen de gelegenheid te geven een antwoord
op hun vragen te vinden organiseert museum
Bronbeek deze middag. De experts analyseren
de foto’s aan de hand van kleding en uniformen,
wapens, voer- en vaartuigen en gebouwen. Behalve
foto’s zijn ook documenten, onderscheidingen en
(delen van) uniformen welkom om te laten bekijken.
Men kan advies en informatie krijgen over nader
(genealogisch) onderzoek.
De fotodag wordt gehouden in Museum Bronbeek. Voor deelname geldt het toegangstarief
van het museum. Reserveren is noodzakelijk; belangstellenden kunnen zich opgeven via: e-mail:
nb.ravensbergen@mindef.nl, tel: 026-376 35 55.
Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem,
www.bronbeek.nl

Pagina uit fotoalbum
circa 1900. Collectie
Museum Bronbeek.
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Foto: Odi Busman

‘Waarom lijn 8
niet meer rijdt’
Voorstelling in de Liberale Synagoge
Zondagmiddag 17 april - 14.30 uur

Met dit verhaal, dat gebaseerd is op waargebeurde
feiten, brengt Baracs het Amsterdam van 1943 tot
leven. De ervaring leert dat deze voorstelling diepe
indruk maakt op jong en oud.
Glazen Zaal, Liberale Synagoge
Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag.
14.30 uur tot 16.00 uur, zaal open om 14.00 uur.
Toegangsprijs € 20,- inclusief drankje na afloop.
Van 11 tot 18 jaar € 10.-, leeftijd: 11+.
Reserveren telefonisch: 070-3866539 of per e-mail:
verhalenmandenhaag@gmail.com

In tram 8 werden de Joden vanaf augustus 1942
onder dwang naar deportatieplaats de Hollandsche
Schouwburg gebracht.
Foto’s Beeldbank
Gemeente-archief Amsterdam

Op zondagmiddag 17 april 2016 komt Karel Baracs,
beter bekend als de Stadsverteller van Amsterdam,
naar Den Haag. In de Glazen Zaal van de Liberale
Synagoge treedt hij op met zijn negentig minuten
durende vertelvoorstelling ‘Waarom lijn 8 niet meer
rijdt’. Baracs wordt muzikaal begeleid door Gilian
Baracs op piano en Floris van der Vlugt op klarinet
en saxofoon.
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Foto’s: www.stoomvaartmaatschappijnederland.nl

Lezing ‘Zeereizen naar
Indië’ in Bronbeek
Lezing Museum Bronbeek
Zondagmiddag 3 april - 14.00 uur
Op zondagmiddag 3 april 2016 zal Nico Guns
van 14.00 tot 16.00 uur in zijn lezing in Museum
Bronbeek het reizen over zee naar Indië met tal van
illustraties tot leven wekken.
Vanaf 1595 ontstonden diverse compagnieën voor
de handel op Oost-Indië. Geleidelijk aan groeide
ook de behoefte aan regelmatige passageverbindingen tussen Nederland en de Oost voor het overbrengen van de diverse ambtsdienaren, planters en
geestelijken. Het gebruik van zeilschepen garandeerde geenszins regelmaat in vertrek- en aankomsttijd.

ORANJE Een Koninklijk Schip van auteur Wim Grund.

Pas vanaf omstreeks 1870 kwamen de eerste geregelde lijnverbindingen met Nederlands-Indië tot
stand dankzij de stoomschepen van de Stoomvaart
Maatschappij ‘Nederland’ uit Amsterdam en de Rotterdamsche Lloyd uit de Maasstad. Deze rederijen
bouwden - voor die tijd - grote en luxe zeekastelen
om de Indiëgangers zo comfortabel mogelijk te vervoeren naar de tropen.
Tijdens de heen- of terugreis was er volop vermaak
en verwennerij op culinair en artistiek gebied. De
scheepsinterieurs waren een lust voor het oog. Beroemd zijn de Indrapoera, de Sibajak en de Willem
Ruys van de Rotterdamsche Lloyd; de Marnix van
Sint Aldegonde, de Johan van Oldenbarnevelt en de
Oranje van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’.
De glorietijd van de luxe zeereizen tussen Nederland
en haar oosterse koloniale rijk kwam na de Tweede Wereldoorlog snel ten einde. De Indonesische
onafhankelijkheid betekende de nekslag voor de
zogenoemde Indische Lijnen. Ook het opkomende
vliegverkeer was een geduchte concurrent.
De lezing ‘Zeereizen naar Indië’ wordt mede georganiseerd door de Volksuniversiteit Arnhem. De
toegangsprijs inclusief toegang museum is € 15,-.
18 Aanspraak - maart 2016

Stoomvaart Maatschappij Nederland impressie van de
haven van Amsterdam.

Het schip de “Nederland” in de haven van Batavia,
Tandjoeng Priok, Nederlandsch-Indië.

Inschrijving is noodzakelijk: via het telefoonnummer:
026-4422363 of via: www.volksuniversiteitarnhem.nl
Klik op ‘Kunst en Cultuur’ en ‘Indische Middagen’.

‘Dromen van vrijheid.
Kind zijn in een kamp’
Expositie in Museum Bronbeek
tot en met 5 mei

Bamboe drinkbeker met getekende afbeelding

De tentoonstelling ‘Dromen van vrijheid. Kind zijn
in een kamp’ in Museum Bronbeek is samengesteld
naar aanleiding van het jeugdboek ‘Dromen van
Vrijheid’ (Truus Huizenga & Lieke van Duin, 2015).
Te zien zijn voorwerpen die een beeld geven van
het leven van een kind in de Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië in 1942-1945.

kamp’ geeft een beeld van het leven tijdens de
internering door kinderogen.

Nederlands-Indië werd tussen 1942 en 1945 bezet
door Japan. Veel (Indo-) Europese mannen werden
krijgsgevangen gemaakt, hun vrouwen en kinderen
opgesloten in kampen. Truus Huizenga zat van haar
negende tot en met haar elfde jaar gevangen in drie
Japanse interneringskampen. Het boek ‘Dromen van
Vrijheid’ is gebaseerd op haar jeugdherinneringen.

De expositie is samengesteld door Museum
Bronbeek en het Indisch Herinneringscentrum.
Deze expositie laat voorwerpen zien uit de collectie
van Museum Bronbeek, aangevuld met persoonlijke spullen van Truus: knuffels, poppen, spelletjes,
receptenboeken, geïmproviseerde kleding,
tekeningen, dagboeken en geborduurd textiel.

Hoe was het om kind te zijn in een kamp? De tentoonstelling ‘Dromen van vrijheid. Kind zijn in een

Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem,
www.bronbeek.nl, tel: 026-3763555.

uit vrouwenkamp
Tjihapit in 1944.

Ingekleurde tekening door Ineke Wiggerts in dagboek van dagelijkse gebeurtenissen in het Japanse interneringskamp

Foto’s: collectie museum Bronbeek

Tjihapit. Zij was 10 jaar toen ze in 1942 geïnterneerd werd.
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Sprekers 4 mei bekend
Haar vader wilde deze persoonlijke bewijsstukken
weggooien. Hella de Jonge bracht ze in veiligheid.
Voor die tijd wilde ze niet veel over de oorlog weten.
“Maar juist omdat de geschiedenis zich nu herhaalt
met de Syriërs, moet de geschiedenis van toen
verteld worden.”
Ahmed Aboutaleb: toespraak op de Dam
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam houdt de
toespraak op de Dam bij het Nationaal Monument.
De NOS zendt de Herdenking bij het Nationaal
Monument live uit op NPO 1, 2 en 3.
Foto: Marc Nolte

Foto: Ellen Lock

Hella de Jonge: 4 mei-voordracht
Auteur en kunstenares Hella de Jonge houdt dit
jaar de 4 mei-voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Deze bijeenkomst
vindt plaats voorafgaand aan de herdenking bij het
Nationaal Monument op de Dam. De NOS zendt
het programma live uit op NPO 2.

Hella de Jonge (1949) is de dochter van Eli Asser
en Eva Asser Croiset. In haar boeken ‘Los van de
wereld’ en ‘Spring’ én de documentaire ‘Verlies niet
de Moed’ beschrijft zij niet alleen hoe haar ouders
werden beschadigd door de Tweede Wereldoorlog,
maar ook hoe die beschadigingen haarzelf vervolgens weer beïnvloedden. “Ik ben tweede generatie,
al noem ik mezelf geen slachtoffer. Toch sta je anders in het leven dan iemand die niet zo’n beladen
achtergrond heeft. Mijn ouders ontkwamen ternauwernood aan de nazi’s. Hun bestaansrecht werd afgenomen en dat hebben ze volledig in mij gestopt.”
Pas een aantal jaar geleden begon zij aan een
concrete zoektocht naar haar familieverleden. De
aanleiding was de vondst van een doos vol foto’s
en documenten uit de Tweede Wereldoorlog.
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Ahmed Aboutaleb is sinds 2009 burgemeester van
Rotterdam. Aboutaleb: “De verhalen uit de oorlog
doen ons telkens weer beseffen dat vrijheid geen
vanzelfsprekendheid is en dat zij soms zelfs letterlijk
bevochten dient te worden. Die verhalen zijn nog
steeds van grote waarde, zeker ook voor de jongere
generaties. Waar onwetendheid en onverschilligheid
een voedingsbodem zijn voor haat en verdeeldheid,
leidt kennis tot inzicht, begrip en compassie. Daarom
vind ik het herdenken en vieren op 4 en 5 mei van
groot belang.”

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 altijd direct worden geplaatst,
omdat er veel verzoeken binnenkomen. De redactie
neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van de oproepen. Alle oproepen zijn te zien op de
website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Er is dit jaar weer een Tjidengkamp-reünie, op
zaterdag 16 april 2016 in de kumpulan op Bronbeek. De ontvangst is om 10.30 uur en om 11 uur
begint het programma dat tot 16.30 uur zal duren.
De kosten zijn € 18.- p.p. U kunt zich opgeven via de
website www.tjidengkamp.nl. U klikt op “opgavenformulier” en vult alle kaders in en aan de rechterkant staat op welke rekening u de € 18.- p.p. moet
betalen. Dan onderaan op “Ik geef mij op voor de
reünie” klikken. Dan ziet u dat de mail is verzonden
en weer onderaan hoe de betaling moet verlopen.
Het maximaal aantal personen is 200. Informatie:
Hans Freiboth, e-mail: freiboth@gmail.com
Wie kent de familie Ladage rond Kediri? Ik zoek de
precieze kampnaam in of rond Kediri waar mijn moeder Frida Ladage en familie tijdens de Bersiap waren
opgesloten. Ook titels van dagboeken die over dat
kamp handelen. Met vriendelijke groet, Roeland
Blok, Lauwerszeestraat 3, 1784 BC Den Helder, tel:
0223-617688, e-mail: meobdh@gmail.com
Wie heeft informatie over onderstaande mensen in
of na de oorlogsperiode in Nederlands- Indië? Wie
heeft ze gekend? Ouders: Ernst Henderik de Lorme,
geb. 05-05-1906 en medewerker KLM, Johanna Helena de Lorme-Meijer, geb. 26-03-1907. Kinderen, geboren in Bandung: Hendrik Antoon (Hans) de Lorme,
geb. 28-12-1931, Geertruida (Trudy) geb. 14-02-1934,
Frederik Lucas (Fred) geb. 22-11-1937 (of 22-091937?), Robert Ernst Henderik (Rob) geb. 08-03-1942,

Robert Kreis geboren 10-5-1949 te Bandung, of over
zijn vader of opa, beiden kappers op Java. Informatie
naar: Kim de Lorme, Dorpsstraat 93, 3481 EB Harmelen, tel: 06-50270965, e-mail: irenessds@gmail.com
06-50270965.
Ik beschik over een aantal brieven die geschreven
zijn door de musicus Louis Sigismond Asch tijdens
de oorlogsdagen. Deze brieven zijn zeer persoonlijk
en met de hand gesigneerd. Graag wil ik deze overhandigen aan de eventuele nabestaanden of bekenden. Hij is samen met het gezin Asch (vader Kurt
Bruno, zoon Louis, zoon Robert en dochter Suzanne
en tante Margarita Weiler en moeder Jeanne) vanuit
Rotterdam in de zomer van 1942 gedeporteerd naar
Auschwitz en allen zijn vermoord op 30-9-1942. Kan
iemand mij in contact brengen met de eventuele
nabestaanden of bekenden? Luit Scholma, Buitendijklaan 94, 2353 VR Leiderdorp, tel: 06-27003862,
e-mail: luit.scholma@yahoo.com
Graag wil ik in contact komen met mevrouw Sonja
(v. Biene-) Rood, wonend in Israël, of met haar
nabestaanden. Ik heb namelijk pas ontdekt dat
mevrouw Rood tegelijk met mijn moeder, Jeanne
van Emden, in Vught heeft gezeten. Mijn moeder
zat in het laatste transport naar Auschwitz en kwam
nooit meer terug. Ik zoek al 70 jaar naar het hele
verhaal. Reacties graag naar: Edith Nagel-Ossendrijver, Schelmseweg 21, 6861 WP Oosterbeek,
tel: 026-3334849, e-mail: nagelos@planet.nl
Ik ben in het bezit van bladmuziek met drie liedjes
met pianobegeleiding van P. Meyer, uitgegeven in
Amsterdam. De liedjes zijn Sajang Keneh, Hei Hei
Meisje Lief en Ajoen, Ajoen. Ik zou het zonde vinden
als dit verloren zou gaan. Heeft u er belangstelling
voor, neem dan contact op met mw. P.F. GerritsenTomey, Sonoystraat 50, 2581 VN Den Haag,
tel: 070-3542516.
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Vraag
antwoord
Ik kan de reiskosten declareren voor mijn behandelingen en maak gebruik van mijn eigen auto. Wat is
het bedrag per kilometer en waar is dat op gebaseerd? De vergoeding voor vervoer bij medische
behandelingen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Wij maken daarbij gebruik van de ANWB-cijfers voor
de goedkoopste auto’s, een gebruik van 14.000
kilometer per jaar en een afschrijving in zeven jaar.
Ten opzichte van verleden jaar zijn de kosten voor
het gebruik van een auto licht gedaald, vooral door
de benzineprijzen. Hierdoor is de vergoeding voor
medisch vervoer in februari 2016 gedaald van
€ 0,32 naar € 0,31 cent per kilometer.
Ik begrijp dat mijn uitkering opnieuw wordt vastgesteld als ik de AOW leeftijd bereik. Krijg ik daar
bericht over of moet ik dat zelf aangeven? Enkele
maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd ontvangt u van ons bericht met een vragenlijst
over de veranderingen in uw inkomsten. U hoeft dus
niet aan te geven dat u AOW-gerechtigd wordt. Als
u voor die tijd of daarna nieuwe inkomsten krijgt of als
er inkomsten stoppen is het van belang dat u dat wel
bij ons aangeeft. Dit voorkomt dat u te weinig krijgt
of een teveel ontvangen bedrag moet terugbetalen.

Mijn vader heeft als krijgsgevangene aan de
Birma-spoorweg moeten werken en kreeg in januari een Backpay-uitkering. Hij is er blij mee, maar
ik zou graag willen weten of dit van invloed is op
zijn Wuv-uitkering. De eenmalige betaling op de
grond van de Uitkeringsregeling Backpay heeft geen
gevolgen voor de hoogte van de Wuv-uitkering van
uw vader. Hij hoeft dit ook niet bij ons op te geven.
Elders in dit nummer van Aanspraak treft u meer
informatie over deze regeling aan.
Ik ontvang al jaren een Wuv-uitkering als
nabestaande. Komt die uitkering definitief te
vervallen als ik ga samenwonen? Uw recht op een
Wuv-uitkering als nabestaande vervalt na de maand
waarin u trouwt of gaat samenwonen. Als u weet
wanneer u gaat trouwen of gaat samenwonen,
geef dit dan direct door. Dit voorkomt dat u een
bedrag aan uitkering moet terugbetalen. Heeft u
een AOW-pensioen? Informeer dan ook de afdeling
V&O in Leiden. Als later onverhoopt een einde zou
komen aan het huwelijk of de samenwoning, dan
kunt u de Wuv-uitkering als nabestaande opnieuw
aanvragen. Het recht kan dan opnieuw worden
toegekend.

Betaaldata 2016
Hiernaast is aangegeven wanneer wij onze betalingsopdrachten
aan de banken versturen (betalingsopdrachten voor de Wet buitengewoon pensioen verlopen via de Stichting 1940-1945). Afhankelijk
van uw bank kan het nog enkele dagen duren voordat het bedrag
op uw rekening staat.
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Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 mei 2016 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Horizontaal 1 eb worden 5 vrouw van Adam 7 zeepachtig 11 wildebeest 13 Venetiaans heerser 14 hevig 16 grapje 19 wagen 21 zangnoot
22 kerkleider 23 zwemvogel 25 persoonlijk voornaamwoord 26 munt
28 wakker zijn 30 eruitzien 32 elektrische eenheid van vermogen 34
paling 35 toegankelijk 37 ieder 39 hoogste punt 42 snijwond 43 laatste
gedeelte 44 niet thuis 46 afgelegen 48 theatervoorstelling 50 vrouwelijk
schaap 52 bloedvat 55 Duitse keizer 56 aantocht 58 uitgedreven lucht
60 moeder 61 schram 63 balken als een ezel 65 muzieknoot 66 loofboom 68 kunstenaar 70 hoofddeksel 71 Aziatisch oliestaatje 73 zwarte
stof 75 bouwland 76 honderd gram 77 ondergrondse afvoerbuis.

Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).

Verticaal 1 edelman 2 bij geen gehoor (afk.) 3 voegwoord 4 taaie
lekkernij 6 behorend tot 7 kus 8 kluitenbreker 9 zwarte kleverige stof
10 gehol 12 honderd jaar 13 optreden als diskjockey 15 ongekookt
17 Bijbelse figuur 18 verbouw 20 loeren op 22 inzet bij een spel
24 eierschaal 27 volbloed 29 bazige vrouw 31 gesmeerd 33 meer
dan wenselijk 35 boven 36 ratelpopulier 38 dakbedekking 40 lofdicht
41 Griekse onheilsgodin 44 bezittelijk voornaamwoord 45 heildronk
46 brede blik 47 rondhout 48 dierenverblijf 49 bovendien 51 vanwege
53 op die tijd 54 toespraak 55 laatste letter van het Griekse alfabet
56 boterton 57 gevoel 59 nachtverblijf voor automobilisten 62 eigenaardig 64 tafelgast 67 korte kous 69 elektrisch geladen deeltje
70 niet tegen 72 mij 74 kippenproduct.

Prijswinnaars december-puzzel
2015: De juiste oplossing was:
‘erwtensoep’. De winnaars van de
december-puzzel 2015 zijn: Mw.
R. Gompes-Menist, Fairlight NSW,
Australië (1e prijs); dhr. E.F. de la
Rambelje, Appingedam (2e prijs),
dhr. W.W. Dettingmeijer, Amsterdam (3e prijs). Van harte gelukgewenst! U ontvangt het bijbehorende geldbedrag zo spoedig
mogelijk op uw bankrekening.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

1 Montgomery Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104

Stationsplein 1, Leiden

Bezoekadres (op afspraak)

tel: 071 - 535 65 00, fax: 071 - 576 60 03

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

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

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

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

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

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

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

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

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

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

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

website: http://indonesie.nlambassade.org

e-mail: syd-wuv@minbuza.nl, website: www.netherlands.org.au

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden
tel: 071 - 535 65 00

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)

e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogs-

aanspraak@pur.nl
website: www.svb.nl/wvo

getroffenen. Met al uw vragen kunt u daar

www.pur.nl

terecht. Aanvragen voor deze wetten van
nieuwe klanten worden beoordeeld door de
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