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Mag ik u even
aanspreken?

Dit jaar tijdens de Indië Herdenking verbleef ik
met mijn gezin in de Verenigde Staten van Amerika.
Op 15 augustus bezochten wij de Grand Canyon.
Terwijl ik onze auto parkeerde stopte er naast ons
op een invalidenparkeerplaats een grote pick-up met
een nummerplaat uit Florida. Op de nummerplaat
stond een rolstoel en de tekst “veteran”. In de paar
minuten dat we opliepen vertelde Simon me dat hij
Vietnam-veteraan was, klaagde hij over de overheid,
de slechte zorg voor veteranen en sprak lovend over
Trump. Op zijn mouw prijkte de ‘Stars and Stripes’.
Een andere ervaring was tijdens de onvermijdelijke
baseball wedstrijd, in ons geval de Oakland Athletics
tegen de Angels uit L.A. (3-1 winst, homerun van
Jones). Voor de wedstrijd voor- en tegenstanders
met de hand op het hart bij het volkslied. In de pauze na de derde inning werden twee Irak-veteranen in
het zonnetje gezet. De speaker sprak over de natie,
moed en trots.
Hoe anders zijn de woorden die wij gebruiken als
we over oorlog spreken. Hoewel onze veteranen bij
veel oorlogssituaties betrokken zijn geweest, denken
we bij oorlog toch nog steeds vooral aan de Tweede
Wereldoorlog. Als ik na terugkomst lees over de
Indië Herdenking of terugdenk aan de lezing van
Eberhard van der Laan dit voorjaar in het Wertheimpark valt geen uitbundigheid op, maar sereniteit

en ingetogenheid. Wij herdenken niet alleen onze
gevallen militairen, maar ook alle Nederlandse
burger-oorlogsgetroffenen. We gebruiken andere
woorden zoals herinnering en verbinding. Verbinding
tussen hen die het hebben meegemaakt en jongeren
die vrijheid vanzelfsprekend vinden. En we luisteren
naar persoonlijke verhalen die ons doen beseffen
“nooit weer”.
’s Lands wijs, ‘s lands eer, Nederland en Amerika
zijn in veel opzichten onvergelijkbaar, ik wil niet oordelen. Toch was het fijn dat we ook nog Marie uit
Chicago hebben ontmoet - om het vakantieplaatje
compleet te maken - bij een sunset jeeptocht bij
Arches National Park langs de Colorado River. Tijdens
een stop vertelde ze over haar bezoek aan Nederland met haar Canadese vader, één van onze bevrijders. Enorm trots op haar vader, maar in het besef
van de gruwelen van de oorlog. Een gesprek van
hooguit vijf minuten, na afloop twee dikke zoenen,
als we in de buurt waren moesten we langskomen.
Voor wie zich afvraagt hoe het zat met die rolstoel
van Simon... ik heb het niet durven vragen.

Ruud van Es
Lid Raad van Bestuur SVB
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Foto: Walker/Variety/REX/Shutterstock.
Deborah Lipstadt, Toronto Internationaal Filmfestival, Canada 11 september 2016.

Deborah Lipstadt houdt 15e
Nooit Meer Auschwitz Lezing
Op woensdag 24 januari 2018 organiseren het
Nederlands Auschwitz Comité, het NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
en de Sociale Verzekeringsbank voor de vijftiende
keer de ‘Nooit Meer Auschwitz Lezing’. De Lezing
wordt gehouden in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen in Amsterdam.
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Professor Dr. Deborah Esther Lipstadt zal de
vijftiende lezing uitspreken. Zij is Amerikaans
hoogleraar in moderne Joodse geschiedenis en
Holocauststudies aan de Emory-universiteit in
Atlanta. Wereldberoemd werd ze door het proces
‘Irving versus Penguin Books Limited, Deborah E.
Lipstadt’ dat de Holocaust-ontkenner David Irving
in 1996 had aangespannen tegen haar uitgever
Penguin Books in Engeland. Tijdens dit proces
heeft Lipstadt de jury moeten overtuigen dat de
Holocaust daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

In een tijd waarin antisemitisme toeneemt en ook
de Holocaust-ontkenning weer de kop opsteekt is
het evident hoe belangrijk het werk van Lipstadt
is. Zij schreef meerdere boeken over de Holocaustontkenning en over het zes jaar durende proces
dat uiteindelijk werd gewonnen. Ter introductie van
de Nooit Meer Auschwitz Lezing 2018 hield David
Hammelburg het volgende interview met professor
Deborah Lipstadt in Atlanta, Georgia.
Wat weten uw studenten over de Holocaust
als ze aan uw colleges beginnen?
Deborah Lipstadt: ‘Ze hebben er veel over gehoord,
maar hebben er een vaag beeld van. Als ik mijn
studenten op de eerste dag vraag de Holocaust te
definiëren, kunnen de meesten niet goed antwoorden. Ze weten wel dat Hitler en de nazi’s vreselijke
dingen hebben gedaan, maar ze weten bar weinig
over staatsondersteuning van de systematische genocide. Ze beschouwen de Holocaust als de Tweede
Wereldoorlog, het besef en de emoties zijn aanwezig, ze kennen de termen, maar de details en de
kennis zijn beperkt. Zelfs als ze het onderwerp hebben bestudeerd, is nog nooit iemand methodisch
gaan uitzoeken wat het inhield en hoe de Holocaust
stapsgewijs tot stand kwam. Als je hen bijvoorbeeld
vraagt wie de nazi’s waren, dan zeggen ze: ‘Die
grepen de macht in Duitsland.’’
Wat is uw doel?
‘Het is mijn taak om over de Holocaust te onderwijzen. Niet zozeer om betere mensen van hen te
maken of hen morele intolerantie tegen onrechtvaardigheid bij te brengen. Ik behandel alle verschillende elementen die de Holocaust mogelijk hebben
gemaakt. Hoe komen we van een partij die er in
1928 uitzag als een gewelddadig zooitje ongeregeld
bij een partij die vijf jaar later de macht in Duitsland
greep? Ik heb het over verkiezingen, propaganda en
terreur. Ik vertel hen hoeveel er bekend was en probeer hen het besef bij te brengen dat we – in weerwil van de onrealistische gedachte dat de wereld hen
had kunnen tegenhouden – de complexiteit van de
situatie in die tijd volledig moeten begrijpen. Ik heb
het over heimelijke steun en hand- en spandiensten
en vertel dat Eichmann met slechts 300 SS’ers Hongarije binnenliep om de laatste 800.000 nog onge-

deerde Joden, die in het Europa onder Duits gezag
waren overgebleven, in minder dan twee maanden
stelselmatig te vernietigen en uit te roeien. Het gaat
erom de studenten ervan te doordringen dat het
geen lukrake actie was. Ik heb het over antisemitisme
als een bedrieglijke samenzweringstheorie. Toen ik
met een collega een serie colleges over de opkomst
van het antisemitisme gaf, kwam een student met
de vraag: ‘Maar de bankiers in Duitsland waren toch
allemaal Joden?’ En ik begon dat idee te verdedigen en onderbouwde het met feiten en cijfers. Mijn
collega onderbrak me en zei: ‘Nou en?’ Dat was het
enige juiste antwoord. De uitdaging is, hoe ontzenuw je iets wat absurd is?’
Dringt het besef in de loop van de cursus
door bij de studenten?
‘Als ik overlevenden uitnodig worden hun ogen pas
echt geopend, dan wordt de geschiedenis echt en
maakt het indruk. Uw landgenoot en Holocaust onderzoeker Robert Jan van Pelt doet dat zo goed door
geschiedenis met persoonlijke verhalen te vervlechten. De Nederlanders danken Anne Frank trouwens
twee keer per dag op hun blote knieën. Zij heeft hun
reputatie gered, alsof wij allemaal hetzelfde hadden
gedaan als Miep Gies. In het dagboek wordt niet
ingegaan op haar verklikkers en haar dood. Ik wil
mijn studenten laten inzien dat de gewone man een
eigen rol speelde. Verwacht ik van de gewone man
dat die dapper in verzet komt?
Het is erg makkelijk om een oordeel te vellen vanuit
mijn ivoren toren bij deze universiteit. Ik wil dat mijn
studenten er iets uit meenemen dat ik zou betitelen
als ‘een bescheiden oordeel’ over de slachtoffers en
de keuzes. Maar ik stel wel één belangrijke vraag:
“Stel dat je in het getto van Warschau zit en je hebt
de kans om te ontsnappen. Maar je weet dat je
familieleden meegaan met het eerste transport en je
weet wat dat betekent. Geef niet meteen antwoord,
maar bedenk eens voor jezelf: Ga je ervandoor of
niet?” Ik wil dat ze de overweldigende, gruwelijke
keuzes die gemaakt moesten worden op zich laten
inwerken. Iemand die zegt dat ze het in 1936 al
zagen aankomen, kletst uit zijn nek. Niemand weet
werkelijk wat we in die omstandigheden zouden
doen en dat zet hen wel aan het denken.’
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De ‘Holocaust’ tv miniserie (1978) heeft bij
Amerikanen de ogen geopend. Waarom duurde
het in veel landen zo lang voordat de Holocaust
werd bestudeerd en beschreven?
‘Er was meer literatuur over dan je denkt. Toen Elie
Wiesel zijn boek ‘Nacht’ aan Amerikaanse uitgevers
voorlegde, werd het meerdere malen afgewezen.
In één van de afwijzingsbrieven stond dat er al te
veel van dit soort boeken waren. Er waren boeken
over persoonlijke ervaringen. Maar er kwam pas
wetenschappelijke literatuur vanaf het moment dat
de archieven in Oost-Europa toegankelijk werden.
Vele overlevenden waren bovendien nog zo jong en
bezaten helemaal niets. Hun overlevingswijze was
eerder gericht op het verkrijgen van een dak boven
je hoofd, dan om meteen achter de schrijftafel gaan
zitten om je oorlogsverhaal te vertellen. Ook kost
het tijd om zo’n trauma te laten bezinken. Daarom
moet je hun naoorlogse situatie ook in ogenschouw
nemen voor een breder begrip van de late geschiedschrijving erover.’
Het zijn meestal de winnaars die de geschiedenis
schrijven, maar er is aanvankelijk erg weinig aandacht aan de tragedie in Oost-Europa besteed.
Het lijkt er toch op dat de Holocaust maar stukje
bij beetje in het onderwijs is behandeld?
‘Dat is een natuurlijke gang van zaken. Het onderzoek richtte zich eerst op de gaskamers van Auschwitz, de geschiedenis van de moordenaars en het
proces. Maar het beste van deze studie is juist dat
het onderwerp in brokstukken is aangereikt. Inmiddels is er zoveel meer informatie voorhanden. Het
ontwikkelde zich in de loop van de tijd en het is zo’n
groot onderwerp. Ik geef al 40 jaar onderwijs over
de Holocaust en het bestuderen daarvan is nog even
belangrijk en voortdurend aan verandering onderhevig. Toen ik nog maar net begon, liep ik nog te preken en wist ik precies wie ik de schuld moest geven.
Roosevelt deugde niet. Nu zie ik het veel genuanceerder. Ik wil niet zeggen dat Roosevelt het geweldig deed – hij had de spoorlijnen naar Auschwitz
kunnen opblazen – maar ik zie ook de beperkingen.
Ik maak me ontzettend druk als de Holocaust wordt
ingezet voor politieke doeleinden, of het nu gaat
om Europeanen die etiketten op producten uit Israël
willen plakken of om de aanvallen van links op rechts
en andersom. Het is zo’n ingewikkeld onderwerp.

De stelselmatige moord op miljoenen mensen mag
nooit worden ingezet voor politieke doeleinden.’
Hoe bestrijdt u het hedendaagse ‘nepnieuws’
en de onjuiste feiten?
‘Controleer de feiten en kijk goed naar de bronnen.
Het is geen nieuw fenomeen, maar belangrijker dan
ooit. Een cadet bij de militaire opleiding van West
Point stelde mij een vraag die me versteld deed
staan: ‘Volgend jaar sta ik aan het hoofd van een
eenheid die ergens wordt gestationeerd waar de
nieuwsberichten elkaar in rap tempo opvolgen en ik
zal dan snel beslissingen moeten nemen. Hoe bepaal
ik dan wat waar is?’ Ik was even sprakeloos, want hier
stond iemand die een mogelijk levensbedreigende
situatie tegemoet ging en aan mij vroeg: ‘Hoe moet
ik beoordelen wat echt is?’ Check altijd de bron van
de informatie. Het is beangstigend dat ze in Charlottesville rondliepen met swastika’s en vlaggen van
de Zuidelijke Confederatie en in spreekkoren riepen:
“Wij wijken niet voor Joden.” De opkomst van sociale media geeft haters een megafoon in handen en
gekken de kans om haat te normaliseren.’
Zijn haat en antisemitisme in opkomst?
‘Toen Al Gore Joe Lieberman tot zijn tweede man
verkoos, dacht iedereen dat dit de deur open zou
zetten voor het antisemitisme. Dat gebeurde niet
en het antisemitisme leek voorbij te zijn, maar toen
keerde het terug. Mensen hebben meer vrijheid
en durven openlijk dingen te zeggen, die ze nooit
eerder hebben gezegd. Sommige betogers in Charlottesville zeiden: “Kijk eens, we willen alleen maar
wonen in blanke wijken en blanke scholen hebben
voor onze kinderen. Wat is daar zo erg aan?” Daarachter schuilen haat, racisme en antisemitisme. Dat
hadden we vroeger en het heette segregatie. Het
is geen bescherming van de eigen cultuur, maar
bescherming van hun eigen huidskleur. Het is zo ver
doorgesijpeld dat het gemeengoed is geworden.’
Wat is het volgende dat u nu gaat bestrijden?
‘Verkapt antisemitisme, degenen die zeggen: ‘Zo
erg was het ook weer niet’ of ‘Waar is het monument
voor de Duitse soldaten?’ Of ‘Israël is net zo erg als
de nazi’s’ en ‘Genoeg over die Holocaust’. Dat noem
ik immorele vergelijkingen.’
Interview: David Hammelburg
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Deborah Lipstadt.

Reserveren toegangsbewijzen
Nooit Meer Auschwitz Lezing 2018
Voor de Engelstalige ‘Nooit Meer Auschwitz Lezing’ door
Deborah Lipstadt op woensdag 24 januari 2018 in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam is een
beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar.
U kunt zich voor de lezing inschrijven vóór 1 januari 2018
via www.aanmelder.nl/nmalezing2018. Mocht digitaal inschrijven voor u onmogelijk zijn, dan kunt u ons bereiken
via tel: 020-6564802 (uitsluitend bereikbaar op werkdagen van 14.00-16.00 uur).

De organiserende instellingen willen
de boodschap ‘Nooit Meer Auschwitz’
ook bij jongeren levend houden. U
kunt dus ook uw kinderen en/of kleinkinderen inschrijven voor de lezing.
De lezing begint om 15.00 uur en
duurt tot 16.30 uur. Aansluitend is er
tot 18.00 uur gelegenheid om na te
praten. De zaal is open om 14.30 uur.
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Je weet dat de aanval komt
en je kunt niet weg
Cardioloog Dick Brune vertelt over zijn oorlogservaringen op Zuid-Celebes

In 1943 werd Dick Brune met zijn moeder en zus
naar het Japanse vrouwenkamp Kampili gebracht,
waar een vreselijke tijd aanbrak. Dagelijks werden
ze door de Japanse soldaten gedwongen in de
brandende zon op het land te werken. Al gauw
raakten alle gevangenen ernstig ondervoed, waardoor men minder weerstand had tegen besmettelijke ziekten. Alsof de uitputting en ziekten nog niet
genoeg waren, werd het kamp meerdere malen
gebombardeerd door de geallieerden. Dick (nu 88)
herinnert zich de gevangenschap in de Japanse
kampen Malino en Kampili nog glashelder.
De oorlogsverklaring aan Japan
‘Mijn vader was leraar economie en staatshuishoudkunde, maar werd later achtereenvolgens burgemeester van Ambon, Menado en in 1936 van Makassar.
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Mijn zus Jenny is geboren op 30 december 1925 en
op 4 juni 1929 ben ik in Soerabaja geboren. In 1941
woonden we in Makassar in een grote moderne
burgemeesterswoning met een vijver, die later als
schuilkelder diende. Op 8 december 1941 hoorden
mijn vader en ik het radiobericht over de aanval op
Pearl Harbor en over de Nederlandse oorlogsverklaring aan Japan. Er werd veel over de oorlogsdreiging
gesproken, dat herinner ik me als twaalfjarige nog
goed. Kort voor de Japanners Makassar binnenvielen, ging mijn moeder met ons naar onze vakantiewoning in het nabijgelegen bergdorp Malino. Mijn
vader bleef achter als verantwoordelijke voor de
stad. Bij de inname van Makassar gaven de Japanners mijn vader 24 uur de tijd om de waterleiding te
herstellen die hij onklaar had gemaakt. Als hem dit
niet zou lukken, zou hij onthoofd worden. Toen wij

dit bericht van Japanse zijde hoorden, was dat een
enorme schok. Daarna hoorden we niets meer.’

Burgemeesterswoning in Makassar.

Europees verlof: Het gezin Brune. Dick Brune is hier 2 jaar.

Kamp Malino
‘Na de capitulatie werd mijn vader geïnterneerd en
hij is naar het mannenkamp in Paré Paré gebracht,
maar dat was ons niet bekend. Andere vrouwen
kregen soms een kort briefje van hun gevangen
mannen en daarom dacht mijn moeder dat hij was
vermoord. De Japanners maakten al snel een kamp

van het bergdorp Malino. Bij de invasie vreesde mijn
moeder dat ze mij als volwassen man zouden zien
omdat ik erg lang was en mij zouden doden. Ze zei:
“Ga maar in bed liggen en doe net of je ziek bent.”
Toen een Japanner onze woning binnenstormde,
sloeg mijn moeder drie keer op haar buik en wees
naar mij. Deze truc slaagde gelukkig, want de Japanner maakte meteen rechtsomkeert en ik kon bij mijn
moeder en zus blijven. We hadden nog alle vrijheid
in kamp Malino, we hoefden niet naar school, mochten buitenspelen en op de pasar boodschappen
doen.’
Kamp Kampili
‘In mei 1943 werden we door Japanse soldaten in
vrachtwagens naar het vrouwenkamp Kampili in
Zuid-Celebes gebracht, ongeveer 20 kilometer ten
zuidoosten van Makassar. Het was een tbc-sanatorium geweest en was met prikkeldraad omheind.
Japanse bewakers liepen er voortdurend omheen.
Er was een bewaakte toegangsbrug over een rivier
naar het kamp en een poort. Er stonden twaalf
loodsen voor de Malino-gevangenen en een tiental
huisjes, vroegere personeelswoningen, waarin wat
later ook de Ambon-gevangenen werden geplaatst.
In iedere loods zaten ongeveer honderd gevangenen. We sliepen in stapelbedden. Je bezat niets
meer dan alleen een paar kledingstukken, je bestek,
bord en mok. In het eerste stenen huis woonde de
kampcommandant en in het tweede huis woonden
de kamparts, de dominee en de pastoor. De dominee en de pastoor maakten ook doodskisten. In de
periode 1943-1945 waren er 1.651 gevangenen, van
wie er 33 doodgingen, 5 personen overleden door
de bombardementen en 3 aan hondsdolheid door
beten van loslopende honden uit de kampongs.’
Ik ben er nog
‘We kregen elke dag slechts een kommetje rijst
met groentesap. Elke ochtend om 7 uur was er een
appèl. We moesten buigen voor de Japanse vlag
en werden in rijen geteld. Daarna moest ik met de
jongensploeg in de brandende zon het droge land
buiten het kamp bewerken, patjollen heette dat.
Omdat we nooit genoeg te drinken kregen, droogde
ik uit en probeerde ik terug in het kamp zoveel mogelijk water te drinken. Vanwege het harde werken
en de ondervoeding was ik vatbaarder voor dysen9

terie, malaria en hepatitis. Toen ik geel zag van de
hepatitis hoefde ik een korte tijd niet te werken, dat
was een zegen.
Als je ook maar iets verkeerd deed of niet diep
genoeg boog, werd je hard met een stok op je
billen geslagen, soms zo erg dat je een paar weken
niet meer kon zitten. Omdat ik eens na een bombardement te laat terugkeerde, pakte een Japanse
commandant mij aan mijn haren vast en trok een
vlijmscherp mes uit zijn gordel. Om mij schrik aan te
jagen dreigde hij me te onthoofden, maar sloeg tot
mijn verrassing alleen een stuk haar bij me af. Het
eerste wat ik dacht was: ‘Ik ben er nog!’

Kamp Kampili.

Overleven
‘Om aan de zware arbeid van het patjollen, ofwel
grond bewerken, op het land te ontkomen, probeerde je ander lichter werk te krijgen. Zo werd ik eens
geselecteerd om een maand het huis van de Japanse
commandant schoon te maken, want er zou hoog
bezoek komen. Per ongeluk boog ik met een dweil in
mijn hand voor de Japanse gast en dat bleek oneervol te zijn. Meteen trok hij zijn sabel, maar gelukkig
kwam de Japanse commandant er tijdig tussen. Ook
werd ik op het matje groepen toen er in een vaas
bananenschillen werden gevonden. De concubine
van de commandant beschuldigde mij van haar eigen
wangedrag en dat had mij de kop kunnen kosten.
Vanaf dat moment mocht ik dit werk niet meer doen
en voortaan moest ik met drie jongens karbouwen en
varkens slachten voor een naastgelegen Japans militair kamp. De dominee en de pastoor hielpen bij de
slacht en gaven ons de varkensblaas mee, die we met
een rietje opbliezen tot een voetbal, waarmee wij
’s avonds tot het donker speelden.’
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De jongensploeg in het kamp, Dick is de langste jongen
in de achterste rij rechts.

Opgesloten
‘Je kreeg geen informatie en miste je vrijheid en
privacy. De laatste maanden werd iedereen steeds
depressiever. Om dit tegen te gaan liet de kampcommandant zelfs sportwedstrijden organiseren en
gaf een order om een uitvoering te geven. Mijn
zusje raakte in een toxische psychose na een verwonding en werd alleen opgesloten in een bamboe
cel. Als we haar konden bezoeken, was het moeilijk
om contact te krijgen, want ze zat vaak in haar eigen
wereld. Mijn moeder raakte helemaal uitgeput van
ellende. Zij deelde haar eten met ons, waardoor ze
zelf nauwelijks voeding binnenkreeg. De vrouwen
mochten eens een brief aan hun mannen in Paré Paré
schrijven, maar mijn moeder dacht dat mijn vader
was onthoofd. Toen kreeg ze een briefje van hem:
“Waarom schreef je niet!” We waren heel blij met dit
levensteken. Mijn moeder werd uiteindelijk zo zwak
dat ze naar het ziekenhuis Stella Maris in Makassar is
overgebracht. We vreesden dat zij zou sterven.’
Geallieerde bombardementen op het kamp
‘In het laatste half jaar van onze gevangenschap
werd kamp Kampili herhaaldelijk gebombardeerd
door geallieerde bommenwerpers. Nadat ze een
rondje boven het kamp hadden gevlogen, kwamen
ze even later terug om hun brandbommen te gooien. Die angst voor het onvermijdelijk naderende
bombardement vergeet ik nooit meer. Je weet dat
de aanval komt en je kunt niet weg. In de brandbommen was fosfor verwerkt, waardoor de barakken
extra snel vlam vatten en een groot gedeelte van
het kamp werd weggevaagd. Tijdens deze bombardementen mochten we het kamp uit en rende
ik voor mijn leven naar de rivier waar ik onder de
toegangsbrug tot het kamp onder water ademhaalde door een bamboerietje. Het is een wonder dat
ik de bombardementen overleefde, waarbij veel

De toegangsbrug naar Kampili waaronder ik schuilde
voor de brandbommen.

Bersiap
‘Ook in het mannenkamp Paré Paré kreeg men dit te
horen, maar mijn vader, als voormalig burgemeester
van Makassar, eiste vrachtwagens om naar zijn stad
terug te keren en kreeg deze aangeleverd. Hij bracht
de Japanse kampbewakers in krijgsgevangenschap

Foto’s: NIOD.

gewonden vielen en vijf mensen zijn omgekomen.
Ook alle varkens waren tijdens dit bombardement
geroosterd. Van de honger aten we direct hun vlees
op. Ik voelde me toen net een beest, maar ik had
nog nooit zo lekker gegeten. Bij een ander bombardement schuilden we in loopgraven. Ik lag bij een
hoopje kleren van ons, maar een vriend die naast me
schuilde wilde weg en trok me mee. Even later viel
een bom precies op het hoopje kleding.
Op 17 juli 1945 moesten we verhuizen naar een
noodkamp, het zogenoemde Boskamp. Dat was heel
primitief, zonder drinkwater en latrines, waardoor de
vrouwen veel water moesten sjouwen. In dit kamp
liepen verwilderde honden uit de kampongs. Drie
personen zijn gebeten en overleden aan hondsdolheid. De Japanse kampcommandant heeft op een
dag alle pisangbomen omgehakt, waarschijnlijk na
het bericht over de bom op Nagasaki, waar zijn
familie woonde. Half augustus 1945 werden we bijeengeroepen door de kampcommandant die zei dat
de oorlog voorbij was, maar dat we voor onze veiligheid in het kamp moesten blijven.’

Inspectie door Japanners na een bombardement
op kamp Kampili.

en liet de vrouwen naar huis terugkeren. Op een
rijdende vrachtauto ging ik even rechtop staan om
te zien waar we waren. Opeens werd ik achterover
getrokken door een kampgenoot, want er was
ijzerdraad over de weg gespannen, dat me mijn kop
had kunnen kosten. De Britse autoriteiten waren het
niet eens met mijn vaders beleid. Zij dwongen hem
via de Nederlandse regering per direct te vertrekken
met zijn gezin.
Vanuit Biak zijn we toen met nog wat Nederlanders per C47-vliegtuig naar Australië vertrokken,
maar door noodweer boven Nieuw-Guinea viel een
motor uit. De piloot maakte een noodlanding in
Noord-Australië in een moeras vol krokodillen.
Iedereen raakte in paniek. Gelukkig kon de piloot
nog radiocontact maken met hulpverleners in de
omgeving. Er kwam een man met een boot op ons
vliegtuig af, die vervolgens veel krokodillen doodschoot, waarna wij veilig ‘van boord’ in zijn boot
konden stappen. Per trein zijn we in Sydney beland.
Hierna wilde ik nooit meer per vliegtuig reizen en
heb dat ook nooit meer gedaan. We konden in een
opvangcentrum in de Blue Mountains aansterken.’
Vooruit denken
‘Met een vrachtschip is ons gezin in mei 1946 in
Nederland aangekomen. Mijn ouders gingen in De
Bilt wonen en mijn vader is daar uiteindelijk 12 jaar
wethouder geweest. Mijn zus werd later medisch
analiste bij het bureau voor tbc-bestrijding in
Utrecht. Om mijn schoolachterstand in te lopen,
deed ik de HBS-B in twee jaar. Daarna studeerde
ik medicijnen in Utrecht en haalde mijn artsexamen
in februari 1956. Omdat de huisartsenpraktijk me bitter tegenviel, specialiseerde ik me tot cardioloog. In
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Het gezin Brune vlak na de oorlog, 1946.

1954 ben ik getrouwd en we kregen zes kinderen. In
1965 vestigde ik me als cardioloog in twee ziekenhuizen in Hengelo. Inmiddels woon ik met mijn tweede
vrouw in een Bilthovense flat, die mijn vader nog als
wethouder liet bouwen. Later kreeg ik last van mijn
nieren door het onvoldoende water drinken tijdens
mijn kamptijd in Kampili. Ik ben pas weer mens ge-

worden dankzij de levenslessen van een leermeester
in de cardiologie, professor Van Ruyven. Tijdens mijn
werk vroeg hij mij eens een weekend naar Londen
te vliegen om naar een hartoperatie te kijken, zodat
hij deze moderne methode zou kunnen gebruiken in
een operatie die maandag erna. Dit was het enige
dat ik hem ooit weigerde. Hij vroeg mij naar het
waarom. Nadat ik hem mijn traumatische vliegtuigervaringen opbiechtte, had hij er alle begrip voor. Mijn
vliegangst is niet verdwenen. In mijn dromen ademde ik nog vaak door een bamboerietje onder water
uit angst voor brandende fosforbommen.
Toch zijn al die jongens, die met mij onder die brug
zaten, goed terecht gekomen later in het leven. Het
zijn dierbare vrienden geworden, die ik jaarlijks zie
op de Kampili-kampreünie. We leerden in het kamp
goed observeren, want “je kunt geen mens vertrouwen.” We hebben allemaal een enorme existentiedrang, denken vooruit en willen overleven. Ook
hebben we een enorme zorgdrift voor onze dierbaren en dat is niet verkeerd voor de mensen in
onze omgeving.’
Interview: Ellen Lock
Dick en Ini, 2017.
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Zoek?!
Bron: Museum Bronbeek.

De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 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
Gezocht: portretten uit
Changi. Voor een tentoonstelling in Museum
Bronbeek is Tijdlijn historische projecten op zoek
naar portretten die de
Nederlander Henk Brouwer maakte als krijgsgevangene in Changi
(Singapore). Hij tekende
honderden portretten van medegevangenen: Nederlanders, maar ook Engelsen, Australiërs en Amerikanen. Deze portretten zijn na WOII verspreid geraakt
over de hele wereld. We proberen ze nu te achterhalen voor een tentoonstelling in Museum Bronbeek
(juli 2018). Kent u iemand die zo’n portret heeft of
hebt u informatie daarover? Laat het ons weten. Op
onze website www.henkbrouwerchangi.com leest u
er alles over. Alvast dank! Tijdlijn historische projecten, t.a.v. Ingrid van Hoorn, St. Annastraat 117, 6524
EL Nijmegen, tel: 06-22304125, e-mail: info@henkbrouwerchangi.com
Wij zoeken naar nabestaanden van Fie Beunders
(meisjesnaam zeer waarschijnlijk de Leeuw). Zij was
hertrouwd met Bunk Beunders afkomstig uit Indonesië
van beroep houtvester. Zij had één dochter, Marga,
die nu tussen 70 en 80 jaar zal zijn. Zij bezochten
in de jaren 1950 Pien Leverpoll-de Leeuw en haar
2 dochters Hannie en Jettie in Apeldoorn. In Arhnem
hadden zij contact met het gezin van Gerda Mogendorff-de Leeuw. Reacties naar Hannie Gamlieli-Leverpoll. Sderot HaMe’iri 8, 96107 Jeruzalem, Israël.
Tel: 0097226524716, e-mail: eyag@netvision.net.il

Verlaging fictief
rendement op
vermogen
Bij de vaststelling van een inkomensafhankelijke
Wuv-, Wubo- of AOR-uitkering baseren wij ons
op de belastingwetgeving voor de berekening
van het inkomen uit vermogen. Dit betekent dat
volgend jaar het fictief rendement op het vermogen enigszins lager wordt. Bij een nieuwe vaststelling van uw uitkering zal dan met het nieuwe
percentage worden gerekend.
Een nieuwe vaststelling vindt plaats bij belangrijke
wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden.
Daarom moet u de volgende belangrijke wijzigingen altijd zo spoedig mogelijk aan de SVB afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
(V&O) doorgeven:
• u of uw (huwelijks)partner gaat in een zorginstelling wonen;
• u wordt alleenstaand door echtscheiding, beëindiging samenwoning, duurzaam gescheiden
gaan leven van uw (huwelijks)partner of overlijden van uw partner;
• u gaat trouwen of ongehuwd samenwonen;
• u of uw (huwelijks)partner krijgt een nieuwe
bron van inkomsten of verliest een bestaande
bron van inkomsten.
Als wijzigingen niet tijdig aan de afdeling V&O
worden doorgegeven kan er te veel worden
uitgekeerd. Dit bedrag moet dan worden teruggevorderd of verrekend.
U kunt ook zelf verzoeken om een nieuwe vaststelling. Wij berekenen uw uitkering dan opnieuw
op basis van uw actuele inkomsten. Als het verschil met uw oude uitkering groter is dan 1% van
uw grondslag, wordt uw uitkering opnieuw vastgesteld.
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Het gezin Zillesen, medio 1943.

Bij het Apollolaan-monument
herdenk ik mijn vader
Rob Zillesen vertelt over zijn vaders verzet, de represaille op 29 mannen bij
de Apollolaan, waaronder zijn vader, en de gevolgen ervan voor het gezin.
‘Voor mij persoonlijk begon de oorlog met de
september-razzia in 1944,’ geeft Rob Zillesen aan.
‘De Duitsers zochten een groep verzetsdeelnemers
en deden een inval in ons huis. Een Duitse militair
sprong door mijn slaapkamerraam naar binnen en
zette een pistool op mijn hoofd en schreeuwde:
“Waar is je vader?” Mijn vader werd opgepakt en
naar het Huis van Bewaring op de Weteringschans
gebracht.
14 Aanspraak - december 2017

Als represaille voor een verzetsactie op de
Apollolaan werden 29 willekeurige gevangenen,
waaronder zijn vader, uit het Huis van Bewaring aan
de Weteringschans gehaald en in de vroege ochtend van 24 oktober 1944 zonder vorm van proces
gefusilleerd. Rob vertelt verder: ‘Mijn school stond
precies naast die plek, dus ik liep er elke dag langs.
Deze gebeurtenis is zeer bepalend geweest voor
ons gezin.’

Sportieve vader
Juist omdat zijn vader al zo vroeg in zijn leven is
weggevallen, koestert hij alles wat aan hem herinnert. ‘Gelukkig heb ik nog een paar foto’s van hem
die door een bevriende beroepsfotograaf zijn gemaakt. Op die foto’s ziet hij er goed uit. Hij was heel
sportief.
Veel Utrechtenaren en Amsterdammers kenden hem
als een goede amateurvoetballer van zijn clubs U.V.V.
en V.V.A.. Als hij niet werkte stond hij op het veld. Mijn
vader was eerst vertegenwoordiger in koffie en thee
bij de fabriek de Weduwe van Nelle in Amsterdam.
Nadat hij mijn moeder had leren kennen verhuisden ze
naar de Amazonenstraat 56 in Amsterdam-Zuid vlakbij
het Olympisch Stadion, waar ik ben geboren op 6 april
1938. Ze gaven mij een rooms-katholieke opvoeding.
Mijn broer Hans werd vijf jaar later geboren in 1943.
Hij herinnert zich mijn vader dus nauwelijks. Tot 1944
zijn mijn vader en ik vaak naar voetbal- en wielerwedstrijden in het Olympisch Stadion gaan kijken.
Mijn moeder had epilepsie en was hierdoor vaak
ziek. Tijdens de crisis voor de oorlog werd vader
hoofdinformateur bij de Sociale Dienst in Amsterdam. Deze dienst voorzag armen van geld en voedselbonnen. Soms kreeg mijn vader wat extra’s van
winkeliers, die graag wilden dat hij klanten naar hen
doorstuurde.’
Vader schilderde mijn autoped oranje
Als tweejarig kind was Rob Zillesen te klein om te
beseffen dat het oorlog werd op 10 mei 1940. ‘In
Amsterdam-Zuid speelde ik buiten met de kinderen
in de buurt. Mijn vader gaf mij een autoped en schilderde die oranje om de NSB’ers aan de overkant van
de straat te pesten. Ik vond het gewoon een fijne autoped om mee te spelen. Mijn moeder en ik wisten
niets van de verzetsactiviteiten van mijn vader. Pas
later ben ik dit dankzij het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) te
weten gekomen. Mijn vader maakte samen met een
vriend in diens huis het illegale pamflet ‘De Duikboot’
met uitgetypte radioberichten van onder andere

Rob met matrozenpakje, 1944.

Radio Oranje met Koningin Wilhelmina. Ik heb er
nog één van in mijn bezit gekregen en ingelijst. Ook
hielp hij Joden en het verzet aan voedselbonnen, hij
zat als hoofdinformateur bij Sociale Zaken immers
dicht bij de bron.’
Razzia van september 1944
‘De oorlog begon voor mij pas met de razzia van
september 1944. In onze straat werden huiszoekingen gedaan. Mijn vader stond op een lijst van
verdachten, waarschijnlijk door toedoen van de
NSB’ers in onze straat. Later hoorde ik dat de Sicherheitsdienst die nacht op drie adressen in onze straat
is binnengevallen. ’s Nachts kwamen twee Duitse
soldaten via het platje aan de achterkant van ons
huis door mijn slaapkamerraam met veel glasgerinkel naar binnen. De eerste soldaat trof mij aan en
zette een pistool op mijn hoofd. “Waar is je vader?”,
vroeg hij in het Nederlands. Ze liepen direct door
naar de andere kamers en namen mijn ouders mee
naar beneden. Uit angst sloot ik mezelf in de wc op
en hoorde alleen maar stemmen. Ze doorzochten
alles, maar ze vonden niets, want het illegale pamflet ‘De Duikboot’ werd altijd bij zijn vriend in elkaar
gezet. Uiteindelijk vonden ze wel het Parool en dat
15

Rob met zijn ouders in een kano op vakantie, Garderen 1942.

was al genoeg bewijs. Mijn vader moest zich aankleden en werd meegenomen naar het Huis van Bewaring aan de Weteringschans. Ik kon geen afscheid
van hem nemen, want ik bleef op de wc zitten totdat
mijn moeder mij vroeg de deur te openen toen ze
weg waren.’
Represaille aan de Apollolaan
Van de onderzoekers bij het NIOD heeft Rob later
vernomen wat zich heeft afgespeeld. ‘Terwijl mijn
vader vastzat werd een berucht SD’er door het verzet neergeschoten op de Apollolaan. Op 23 oktober
1944 probeerden verzetsstrijders om ‘Polizei-Angestellter’ Herbert Oehlschlägel levend in handen te
krijgen. Deze man verzamelde gegevens over illegale groepen en wist teveel. Na Oehlschlägel met een
auto gevolgd te hebben, probeerden verzetsstrijders
deze SD’er op de hoek Apollolaan/Beethovenstraat
met chloroform te bedwelmen. Aangezien Oehlschlägel zich hevig verzette, brak de fles met chloroform. Toen de SD’er om hulp ging roepen, besloot
men hem met een pistoolschot door het hoofd te
doden. Omdat omstanders naderden was er geen
tijd om zijn lijk mee te nemen.
Op 24 oktober 1944 heeft de bezetter als represaille
willekeurig 29 gevangenen, waaronder mijn vader,
16 Aanspraak - december 2017

geselecteerd. Zij werden zonder vorm van proces
doodgeschoten op diezelfde plek op de Apollolaan
om 7.30 uur. Mijn school was om de hoek van de
Apollolaan, dus ik zag de lijken liggen toen ik naar
school liep, niet wetende dat mijn vader daartussen
lag. Mijn lerares zei dat we een andere route naar
huis moesten nemen.’
Evacuatie naar Groningen
‘In de namiddag speelde ik buiten op straat voor het
huis, toen de kapelaan bij ons langskwam. Hij vroeg
naar mijn moeder en zei: ‘Je mag niet mee, blijf
maar spelen.’ Even later rende mijn moeder gillend
naar buiten. Gek van verdriet schreeuwde ze wijzend
naar het huis van de NSB’ers aan de overkant: “Ze
hebben mijn man vermoord!”
Gelukkig was die NSB-familie er op die dag niet, anders was ze waarschijnlijk in grote problemen gekomen. Mijn moeder was in alle staten en wilde wraak
nemen. Daarom besloot haar familie in Groningen
dat het beter was als we even bij hen zouden wonen.
Zij lieten ons evacueren met het Rode Kruis kindertransport naar Haren, dichtbij Groningen. Ik vertrok
een transport eerder dan mijn moeder en broertje. In
een kleine Rode Kruis vrachtwagen werd ik met mijn
koffertje van huis opgehaald. Op de Afsluitdijk werd

Foto: Ellen Lock.

echter geschoten. Daarop moesten alle kinderen uitstappen en met de armen gespreid, zo plat mogelijk,
op onze buik in het gras tegen de dijk aan liggen.
Uit angst plaste ik in mijn broek.’
Schuilen voor bommen en granaten
Eenmaal in Groningen werd Rob herenigd met zijn
moeder en broertje in het huis van zijn oom in het
centrum van Groningen op 100 meter afstand van
een Duitse kazerne. ‘Bij de bevrijding van Groningen
boden de Duitsers veel weerstand tegen de Canadezen. Wij schuilden voor bommen en granaten in een
gat in de grond die als onze schuilkelder diende. De
Canadezen hebben de kazerne helemaal platgeschoten met hun granaten. Het huis van mijn oom stond
precies in het schootsveld erachter, dus we hebben
erg veel geluk gehad dat ze goed konden richten.
De ramen waren wel allemaal gesneuveld. In de
puinhopen van de Duitse kazerne zag ik wel nog de
lijken van de soldaten liggen. Tussen de feestende
mensen zag ik ook hoe in de stad een aantal verraders werd opgehangen.’
Een groot gemis
Na de bevrijding keerde hij met zijn moeder en
broertje terug naar huis in Amsterdam. ‘De buren
hadden de sleutel netjes voor ons bewaard. Mijn
moeder was zwaar depressief door het verlies van
mijn vader en werd lichamelijk en geestelijk steeds
zieker. Zodra zij een epileptische aanval had, kreeg ik
als kleine jongen alle verantwoordelijkheid. Ik kookte
en bracht soms mijn broertje naar school. We kregen
weinig hulp van familie. Eens per maand kwam er
een heer van de Stichting 1940-1945 geld brengen.
Hij zei tegen de buren: ‘Zorg dat je aanwezig bent
als die vrouw hulp nodig heeft!’ Een aardige buurvrouw, mevrouw Van der Breggen, merkte op dat ik
het zwaar had en zei tegen mij: “Als je het moeilijk
hebt, dan kom je maar bij ons langs!” Thuis waren
er vaak spanningen tussen mij en mijn moeder, dus
ik vluchtte graag naar dit bevriende echtpaar toe.
Mijn moeder toonde niet vaak haar gevoelens, mijn

Rob Zillesen, Amsterdam 2017.

broertje en ik hebben bijvoorbeeld zelden een knuffel van haar gehad, waar je als kind wel behoefte aan
hebt. Ik miste mijn gezellige vader met zijn warme
persoonlijkheid enorm. Mijn moeder eiste veel van
mij, vond ik, en schreef mij in voor het Ignatius College in Amsterdam. Achteraf denk ik dat ze het allerbeste voor ons deed in haar eentje, maar dat waardeerde ik toen niet. De zorg voor mijn steeds ziekere
moeder brak mij uiteindelijk op. In de vierde klas van
de HBS ging ik van school en kon aan de slag bij een
bank. Van 1956 tot en met 1958 was ik in militaire
dienst en daarna kreeg ik een baan bij een grote
houthandel in de haven van Amsterdam. Uiteindelijk
werd ik vertegenwoordiger en later verkoopleider en
leverde hout en bouwproducten aan grote bouwprojecten zoals de Stopera. In de crisis van de jaren
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tachtig ging het er steeds competitiever aan toe op
de zaak en klapte ik in elkaar.’

offers te herdenken. Wij zijn vaak de enige nabestaanden. De officiële herdenking is verplaatst naar 4 mei.’

Een eerbetoon aan mijn vader
In therapie werd hem geadviseerd het eens allemaal
op te schrijven. ‘Ik schreef zes schriften vol. In 2004
kreeg ik veel slaapproblemen omdat mijn oorlogsverleden opspeelde. Op de radio hoorde ik over het
Centrum ‘45 in Oegstgeest en van 2005 tot 2007 ging
ik er elke maandag heen. Ik ontmoette er vooral veel
Indische oorlogsgetroffenen. Veel praten, luisteren en
creatieve therapie hebben me goed geholpen. Een
hulpverlener zei: ‘Jij zou je verhaal ook goed op scholen kunnen vertellen!’ Zo ben ik gastspreker geworden
op onder andere scholen in de regio Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht. Als een eerbetoon aan mijn
vader wil ik deze gastlessen zo lang mogelijk blijven
geven. In 2007 ontdekte ik de Vereniging Kinderen
van Verzetsdeelnemers 1940-1945 en vond het prettig
om daar lotgenoten te ontmoeten. Elk jaar gaan mijn
vrouw en ik op 24 oktober naar de plek aan de Apollolaan om mijn vader en de andere represailleslacht-

De afscheidsbrief
‘Nadat mijn moeder in 1992 was overleden, vond
ik in haar bureaulade een enveloppe met een beschreven stukje wc-papier. Hierop had mijn vader
in zijn cel met potlood een afscheidsbrief aan mijn
moeder geschreven. Het briefje is uit de gevangenis
gesmokkeld en aan haar gegeven. Het handschrift
was nauwelijks meer te lezen. Het NIOD heeft met
speciale apparatuur kunnen zien wat er stond:
“Lieve Tine, Terugkomend - verder onleesbaar... mij
nimmer in de politieke arena heb begeven. Mijn cel
kameraad is ook R.K. en vader van twee kinderen.
Tine wees zelf flink en bidt veel voor mij. Wij hebben
dat nodig. Vergeef mij dat ik dikwijls hard tegen je
geweest ben. Pas goed op jezelf want je bent... Zelf
sterk. Met duizend kus, Je liefhebbende Jacques.”’
Interview: Ellen Lock

Foto: Ellen Lock.

Rob Zillesen met zijn vaders pamflet van ‘De Duikboot’, Amstelveen 2017.
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Ten toon
Het Apeldoornsche
Bosch
In het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork
Vanaf 1 december 2017
De expositie met persoonlijke verhalen over en
foto’s van Het Apeldoornsche Bosch is vanaf
1 december weer te zien in het museum van het
Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het
Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatrische
instelling die van 1909 tot 1943 gevestigd was aan
de Zutphensestraat in Apeldoorn. De instelling
groeide uit tot een grote, moderne psychiatrische
inrichting. Vlak voor de oorlog had de inrichting
een opnamecapaciteit van ruim 1.000 patiënten.
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De bijna 1.200 patiënten en 50 hen begeleidende
personeelsleden werden in de nacht van 21 op 22
januari vanaf het station Apeldoorn met ‘onbekende
bestemming’ op transport gesteld. De eindbestemming van het transport bleek Auschwitz te zijn. De
overige personeelsleden werden naar Westerbork
weggevoerd. Bij dit transport bevonden zich ook de
laatste Joodse gezinnen uit Apeldoorn, dat daarmee
‘Judenrein’ werd gemaakt. Het merendeel van hen
werd van Westerbork vrijwel direct doorgezonden
naar de vernietigingskampen in het Oosten. Van
patiënten en begeleidend personeel werd nooit
meer iets vernomen. Van het overige gedeporteerde
personeel overleefde waarschijnlijk 14 personen de
kampen.

In januari 1943 werd de inrichting door de nazi’s
ontruimd en de patiënten en een deel van het verplegend personeel weggevoerd. Op 20 januari 1943
arriveerden 100 mannen van de Joodse Ordedienst
uit Westerbork om ondersteuning te bieden bij de
ontruiming van de inrichting. Zij kwamen een dag
te vroeg, waardoor bij het personeel nu duidelijk
was, dat de ontruiming op handen was. Zij werden
geplaatst voor het onmogelijke dilemma: bij de
patiënten blijven of vluchten.

Verplegend personeel van Het Apeldoornsche Bosch in 1942.

Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen
Tel: 0593-592600, www.kampwesterbork.nl
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Charlotte Salomon, Gouache uit ‘Leven? of Theater?’,
1940-1942. Collectie Joods Historisch Museum
©Stichting Charlotte Salomon.

opgeroepen bij het publiek en inspireerde kunstenaars, filmers, schrijvers en choreografen tot eigen
creaties. Het Joods Historisch Museum zal nu voor
het eerst het werk in zijn totaal - bijna 800 gouaches
- tonen.

Collectie Joods Historisch Museum.

Charlotte Salomon.
Leven? of Theater?

Interview ouders Charlotte Salomon
Albert Salomon en Paula Salomon-Lindberg, vader
en stiefmoeder van Charlotte Salomon, worden in
1963 geïnterviewd door Georg Stefan Troller voor
het ‘Pariser Journal’ (WDR). Een fragment uit dit interview kunt u bekijken op YouTube: Interview Paula
en Albert Salomon voor Pariser Journal, 1963.

In het Joods Historisch Museum
t/m 25 maart 2018
Het Joods Historisch Museum markeert het honderdste geboortejaar van kunstenares Charlotte
Salomon (1917-1943) met een bijzondere tentoonstelling gewijd aan haar artistieke nalatenschap:
het kunstwerk ‘Leven? of Theater?’
Charlotte Salomon was 21 jaar toen ze in december
1938 vanuit Berlijn als vluchteling bij haar grootouders
in Zuid-Frankrijk aankwam. Toen bij het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog haar grootmoeder zelfmoord
pleegde, begon Charlotte aan een ‘totaal waanzinnig
project’ om mentaal te overleven. In vele honderden
gouaches - plakkaatverf schilderijen - herschiep ze
haar leven als een geschilderd theaterstuk. Charlotte
Salomon werd in 1943 in Auschwitz vermoord.
Pasfoto van Charlotte Salomon, circa 1939.

Na de Tweede Wereldoorlog vonden haar vader
en zijn vrouw haar gouaches ‘Leven? of Theater?’
in Zuid-Frankrijk. Zij schonken het in 1971 aan het
Joods Historisch Museum. De afgelopen decennia
reisden delen van het werk langs musea wereldwijd.
Salomons levenswerk heeft altijd intense reacties
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Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
Tel: 020-5310310, www.jck.nl

Foto’s: familiealbum Roosje Glaser.

Dansen met de vijand

Ten toon
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strategie van opvallen, jezelf nuttig maken, meewerken en dansen toont aan dat het kiezen tussen goed
en kwaad onder deze omstandigheden echt niet zo
eenvoudig is.
Zoektocht
Van Roosje Glaser is opmerkelijk veel authentiek
beeldmateriaal bewaard gebleven. Aan de hand van
foto’s, film en Polygoonbeelden, krijgt de bezoeker
een uniek beeld van het leven van de jonge Roosje
voor de oorlog en tijdens de eerste bezettingsjaren.
De tentoonstelling is gebaseerd op het boek van Paul
Glaser, de neef van Roosje Glaser. Tijdens een bezoek aan Auschwitz ziet hij een koffer uit Nederland
met daarop zijn achternaam. Hiermee begint een
zoektocht naar een lang verborgen familiegeheim: de
verzwegen lotgevallen van Pauls tante Roosje.

In het Verzetsmuseum Amsterdam
t/m 4 maart 2018
Tot en met 4 maart 2018 is in het Verzetsmuseum
in Amsterdam de tentoonstelling ‘Dansen met de
vijand’ te zien over het indrukwekkende leven van
Roosje Glaser (1914-2000).
De Joodse Roosje Glaser is een jonge vrijgevochten vrouw: mooi, sportief, uitdagend, intelligent en
ambitieus. Als danseres is ze succesvol in Amsterdam,
Londen, Parijs en Berlijn. Tijdens de eerste jaren van
de oorlog probeert Roosje haar beroemde dansschool lang overeind te houden en ze trekt zich zo
min mogelijk aan van anti-Joodse maatregelen. Als
ze wordt verraden door zowel haar ex-man, als door
haar minnaar, wordt ze naar een kamp gedeporteerd.
Goed of fout
Via onder andere de kampen in Westerbork en
Vught komt Roosje Glaser uiteindelijk terecht in het
vernietigingskamp Auschwitz. Ook hier probeert ze
zoveel mogelijk de regie over haar leven te houden.
Het dansen helpt haar te overleven en haar waardigheid te behouden. In Auschwitz geeft ze dansles aan
SS-officieren en gaat ze zelfs relaties met hen aan
om niet in de gaskamer te eindigen. Haar gewaagde

Portret Roosje Glaser, 1941.

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61A, 1018 CX Amsterdam
Tel: 020-6202535, www.verzetsmuseum.org
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Vraag
antwoord
Ik heb een beschikking voor een vergoeding van therapiekosten en ga nu voor het eerst een declaratie
insturen. Wanneer kan ik de betaling verwachten?
Declaraties worden meestal binnen drie weken na
ontvangst door ons uitbetaald. Dit lukt in 92% van
alle gevallen. De resterende 8% wordt binnen drie
maanden afgehandeld. Dat komt voor als bijvoorbeeld niet duidelijk is om welke kosten het precies
gaat of als nog onduidelijk is of de zorgverlener
erkend en bevoegd is. Bij declaraties uit het buitenland is een snelle afhandeling beter mogelijk als de
nota’s in het Nederlands of Engels zijn opgesteld.
Nota’s in andere talen moeten namelijk eerst officieel worden vertaald en dat vergt tijd. Als u buiten
Nederland kosten maakt die u declareert, kunt u de
afhandeling van uw declaraties bespoedigen door
degene die uw kosten in rekening brengt, zoals
uw zorgverlener, te vragen de nota’s in het Engels
voor u op te stellen.
Ik woon in Nieuw-Zeeland en ontvang mijn Wuvuitkering op een ABN AMRO bankrekening. Eind
juni kreeg ik een brief waarin stond dat ABN AMRO
stopt met bankzaken in dit land en dat ik voor
het einde van het jaar moet overstappen naar een
andere bank. Bent u daarvan op de hoogte?
Wij weten dat de ABN AMRO bank klanten in landen
buiten Europa heeft aangeschreven met de mededeling dat zij moeten overstappen naar een andere
bank. Zodra u een andere bank heeft gevonden,
moet u ons daarvan op de hoogte stellen. Wij vragen
u dit te doen door een kopie van een bankafschrift
toe te sturen waarop wij kunnen zien welk nieuw
bankrekeningnummer op uw naam staat en wat de
gegevens van uw nieuwe bank zijn. Als u zekerheid
wenst dat de betaling in januari 2018 naar uw nieuwe
22 Aanspraak - december 2017

bankrekeningnummer wordt overgemaakt, moeten
wij de wijziging van uw bankrekeningennummer voor
eind december hebben ontvangen.
Op de vergoeding van de medicijnen die ik gebruik
voor de gezondheidsklachten die door de oorlog
zijn ontstaan, wordt door mijn zorgverzekeraar eigen
risico ingehouden. Kan ik dit bij u vergoed krijgen?
Dit is mogelijk als u van ons een beschikking heeft
voor vergoeding van de kosten van medische behandeling en/of medicijnen die in verband staan met
de door de oorlog ontstane of verergerde gezondheidsklachten. Hiervoor moeten de kosten onder uw
beschikking vallen en onder het eigen risico van uw
zorgverzekeraar (kunnen) vallen. Als de kosten voor
die behandelingen of medicijnen lager waren dan
het ingehouden eigen risico, volgt een gedeeltelijke
vergoeding. Bij gelijke of hogere kosten kan het eigen
risico geheel worden vergoed. De berichtgeving van
uw zorgverzekeraar over de berekening van uw eigen
risico kunt u bij uw declaratie voegen.
BETAALDATA 2018
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze
betalingsopdrachten aan de banken versturen.
De betaaldata van de buitengewone pensioenen
die via de Stichting 1940-1945 verlopen, wijken
hiervan af. Bij overboekingen naar het buitenland
is de ontvangstdatum afhankelijk van de werkdagen van lokale banken.
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Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenum65merde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 februari 2018 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Horizontaal 1 open auto 5 roofdier 8 onderwijs 11 Ierland 12 bijenproduct 13 kronkel 14 zilverpopulier 16 dag waarop het vriest 17 punt
18 chique partij 20 soort 22 eens 24 Japanse munt 26 rund 28 boom
29 stoel 31 hoge berg 32 verbruikt 33 sporenplant 34 fiasco 36 modehuis 37 namaak 39 inhoudsmaat 41 jonge vrouw 43 loofboom 45 waterdoorlatend 46 muzieknoot 47 lidwoord 49 omslag 50 zangnoot 51 op
dit ogenblik 52 lokspijs 54 vloeibare mest 55 doorwaadbare plaats
57 vader 60 schrijfvloeistof 62 Afrikaanse hoofdstad 63 hoofdstad van
Tunesië 66 dezelfde 68 bergplaats 69 een groter aantal 71 plaksel
72 nijdig getwist 73 jenever.

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 slaapplaats 2 bolgewas 3 zonder betaling 4 tanden en
kiezen 5 dierlijk hard vet 6 koude lekkernij 7 proef 8 verbond 9 plus
10 lange sneeuwschaats 12 persoonlijk voornaamwoord 13 boterton
15 en personne 16 dun van lucht 17 vloeibaar gerecht 19 oorlogsgod
21 alleenzang 23 rivier in België 25 laagwater 27 sierdeken op een bed
29 hemellichaam 30 plezier 31 pose 32 houtsoort 33 inhoudsmaat
35 mals stuk vlees 36 scheepsvloer 37 deel van het hoofd 38 zenuwtrek 40 voorzetsel 42 honderd jaar 44 aanschaf 46 inwendig orgaan
48 schuifbak 50 Germaanse stam 52 eerste man 53 steekschop
54 bezieling 56 uitgedreven lucht 58 paardenslee 59 materie 60 binnen
61 deel van het zitvlak 64 klein kind 65 Noorse munt 67 deel van het
bovenbeen 68 persoonlijk voornaamwoord 70 kluitenbreker.

Prijswinnaars september-puzzel
2017: De juiste oplossing was:
‘strandstoel’. De winnaars van
de september-puzzel 2017 zijn:
mw. G.K. Coopman-Troostwijk,
Netanya, Israël (1e prijs); mw.
E.E. Kouthoofd, Tilburg (2e prijs),
dhr. F.C. Rey, 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, tel: 071 - 535 68 88

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

tel: +1-415-291-2033, e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl
website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

Israël
Nederlandse Ambassade

Canada

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

Consulate General of the Netherlands

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

War Victims Department (WUV)

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

tel: +972 3754 0777, e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl

tel: +1 416 595 2408, e-mail: tor-wuv@minbuza.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

www.netherlandsworldwide.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, e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl
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