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Mag ik u even
aanspreken?
Het is de vroege ochtend van eerste Paasdag. Het is nog stil in huis. Ik kijk
vanachter de keukentafel uit op mijn tuin. De fruitbomen sneeuwen bloesem
in de wind. Een scherp zonnetje verhult niet dat het koud is. Op het dijkje
achter de tuin schuilt een eenzame hondenuitlater in zijn kraag. Op zoek naar
inspiratie bekijk ik het nieuws op mijn iPad. ‘Noord-Koreaanse raket ontploft
tijdens lancering.’ Vrede is een heel wankel evenwicht en lijkt eerder van
toeval dan van wijsheid afhankelijk.
Deze tijd staat staat weer in het teken van herdenking van oorlog, vrede
en vrijheid. Inmiddels 72 jaar na de oorlog getuigen steeds minder direct
betrokkenen met hun persoonlijke ervaringen. In de Aanspraak die voor
u ligt zijn drie van die verhalen opgetekend.
Eerder schreef ik op deze plek over de ervaring van mijn vader die het bombardement in Rotterdam overleefde. Hij was - want is twee jaar terug overleden - van het zelfde geboortejaar als Jelke van Wattum. Als 11-jarige heeft
hij wellicht de bommen uit zijn zolderraam aan de Prins Hendrikkade zien
vallen op het ouderlijk huis van de heer Van Wattum. Hoe tastbaarder de herinnering hoe klemmender het besef dat we onze vrijheid moeten koesteren.
Niets is vanzelfsprekend.
Trots ben ik op de wijze waarop onze circa 80 medewerkers - ooit waren zij
met meer dan 400 collega’s - iedere dag weer in dit besef hun werk doen en
op zorgvuldige wijze uitvoering geven aan de wetten voor verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen. In de vorige Aanspraak staat beschreven dat uit onderzoek blijkt dat u hun werk zeer waardeert. Dat vinden wij fijn, maar eigenlijk ook
heel vanzelfsprekend. Het belang van ons werk en het besef voor wie we het
doen ervaren we telkens weer bij het verschijnen van de volgende Aanspraak.
Boven hoor ik gestommel, het huis ontwaakt. De jongens zijn dit weekeind
thuis en de vriendin van mijn overleden vader viert de Pasen bij ons. Ik zal ze
verrassen met een mooi gedekte ontbijttafel. Zelf gebakken croissants en een...

Ruud van Es, Lid Raad van Bestuur SVB
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Foto: Ilvy Njiokiktjien

Herdenkingstoespraak 2017 op de Dam
door burgemeester Eberhard van der Laan
Op 9 mei 1945 sprak verzetsman Henk van Randwijk hier op de Dam een uitgelaten menigte toe
die bijeen was om de bevrijding te vieren. Hij dankte de bevrijders en besloot zijn toespraak met
“Wij zullen altijd bondgenooten en vrienden zijn!
Want wij hebben jaren verloren, maar wij kunnen
een eeuw winnen.”
Die droom van langdurige vrede was bijzonder,
gezien de naar schatting 60 miljoen doden die waren
gevallen, onder wie 6 miljoen Joden; de ergste
misdaad uit de geschiedenis. Nog maar twee dagen eerder werden hier 32 burgers vermoord toen
militairen van de Duitse Kriegsmarine, dáár vanuit De
Groote Club, het vuur openden op een mensenmassa die uitkeek naar de komst van de geallieerden.
Van die eeuw van Van Randwijk zijn 72 jaar verstreken.
Al net zo lang herdenken wij jaarlijks de gevallenen en
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook staan
wij stil bij de Nederlanders die na de oorlog slachtoffer werden van andere oorlogssituaties en vredesmissies. Wij betuigen ons respect aan hen allen.

Burgemeester Eberhard van der Laan op 4 mei 2017.
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Tijdens de bezetting vergde het moed en plichtsbesef om in verzet te gaan. Zoals Henriëtte Pimentel,
directrice van de crèche tegenover de Hollandsche
Schouwburg, die geholpen heeft vele honderden
Joodse kinderen te laten onderduiken en zelf vermoord werd in Auschwitz. De Drentse boer Schutten
die de regeringskoerier Bestebreurtje op zijn land
vond. Die was ’s nachts uit een Engels vliegtuig
gesprongen met een geheime missie, maar hij had
bij de landing zijn been gebroken. Een verslaggever
interviewde boer Schutten, jaren later. “Wat ging er
door u heen, die vroege morgen, toen u Bestebreurtje
in uw weiland zag liggen?” “Ik wou dat ie daar niet
gelegen had,” zei de boer, “maar toen hij er lag,
lag hij er voor mij.”

Foto: Jasper Juinen

Kranslegging door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bij het Nationaal Monument op de Dam.

Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers de bezetter heeft gemaakt en hoeveel mensen
hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal stelden. We beseffen welke grote verworvenheden als
democratie, grondrechten en rechtstaat wij - mede
dankzij hen - mogen koesteren en moeten onderhouden. En we beseffen zodra onverdraagzaamheid
de kop opsteekt, dat wij die op tijd moeten bestrij-

den zonder zelf onverdraagzaam te worden. Dat zijn
wij verplicht aan allen die wij vanavond herdenken.
Laten we juist op 4 mei onze zegeningen tellen en
daaruit de hoop en het zelfvertrouwen putten om
voort te gaan op de weg van vrede. We zouden elk jaar opnieuw - Van Randwijks droom moeten
nazeggen: “Wij kunnen een eeuw winnen.”
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In Engeland na mijn terugkeer als piloot uit Canada.

Eendracht maakt macht
Engelandvaarder
Eddy Jonker vertelt
over de Noordzeeroute
naar de vrijheid.

‘Slechts eenmaal per maand kregen we bij nieuwe maan de kans om
ongezien uit bezet Nederland te ontsnappen. Op 25 juli 1943 was het
onze beurt om in het aardedonker met tien jongemannen via het Spui
en het Haringvliet in een nauwelijks zeewaardig bootje de Noordzee
over te steken.’ Eddy Jonker (96) herinnert zich de gevaarlijke overtocht nog haarscherp. ‘Ons doel was om de Engelse kust te bereiken
en de Geallieerde strijdkrachten te helpen ons land te bevrijden.’
Plannen om naar Engeland te zeilen
Op 16 juli 1920 ben ik, Eduard Arthur Jonker, in Amsterdam geboren en
werd Eddy genoemd. In 1922 zijn mijn ouders gescheiden. Mijn vader
was bankier en woonde in Parijs. Mijn oudere broer, jongere zus en ik
konden hem maar één keer per jaar zien als hij zijn familie opzocht in
Den Haag. Dat waren altijd vreemde ontmoetingen, want we kenden
hem eigenlijk niet. Wij zijn in Hilversum gaan wonen, waar mijn moeder
op het landgoed van de familie Ter Kuile een groot huis bij een vijver
had laten bouwen. Vanuit die tuin zag ik de Duitse oorlogsvliegtuigen
overvliegen toen op 10 mei 1940 de oorlog uitbrak. In mijn jeugd heb
ik veel gezeild met twee vrienden, Dolf LeComte en Jan van Zutphen.
We deden met zijn drieën mee aan zeilwedstrijden. Ik ging HBS-B doen.
Mijn zeilvrienden en ik besloten meteen al na de capitulatie naar Engeland te gaan. Ik wilde het niet aan mijn moeder vertellen, maar wel aan
mijn grootmoeder die ons geld gaf om een bootje te kopen. In Loosdrecht hebben we de boot zo zeewaardig mogelijk gemaakt.
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De voorbereidingen voor onze zeereis
We wilden ons zo goed mogelijk voorbereiden.
Dolf ging naar de Groningse Zeevaartschool en ik
naar de Amsterdamse. In het donker verkenden wij
in een kano het ‘Sperrgebiet’ rond het Haringvliet.
Op de zeevaartschool kregen we kaarten van het
Haringvliet te pakken met exact de plaatsen van de
zandbanken en de getijden. Door toeval kwamen
we in aanraking met Anton Schrader. Hij vroeg:
‘Waarom sluiten jullie je niet bij mij aan?’ Schrader
was een bijzonder intelligente man, 24 jaar oud en
al afgestudeerd civiel ingenieur. Hij was de zoon van
een Nederlandse zeeofficier, geboren in Soerabaja
en in Indië naar school geweest. In 1935 werd hij lid
van de Nationale Jeugdstorm. Hij dacht dat het een
vaderlandslievende club was, maar hij zag al snel in
dat hij zich had vergist. Toch bleef hij lid, want dit
kwam hem in oorlogstijd goed van pas. In Nederland kreeg Schrader in de oorlog een baan bij de
Rijksvoedselvoorziening, want de Randstad moest
voedsel krijgen van de Zuid-Hollandse eilanden. De
dienst beschikte over het wagenpark van het Koninklijk Huis en hij kon altijd een auto met chauffeur
regelen voor onder andere het ophalen van bemanningsleden van neergeschoten Engelse bommenwerpers. Via zijn netwerk konden Engelse piloten
en door de Duitsers gezochte verzetsmensen naar
Engeland ontkomen. Wij hielpen de groep Schrader
bij het regelen van allerlei praktische zaken voor de
bootjes waarmee de Engelandvaarders vertrokken.
Als er bijvoorbeeld een motoronderdeel ontbrak,
dan gingen wij ernaar op zoek zodat de broers Pier
en Jo Meijer de boten gereed konden maken op de
Van Ravesteynwerf in Leidschendam. In de groep
Schrader kende je vrijwel niemands echte naam. We
kwamen soms bijeen bij de familie Burgwal in de
Populierstraat in Den Haag.
Een kort afscheid
Schrader had met schipper Kees Koole van het
binnenvaartschip de ‘Nooit Volmaakt’ uit Schipluiden
een goed plan bedacht met een vaste route. Kees
Koole vervoerde onze boot in het ruim van de ‘Nooit
Volmaakt’ afgedekt met een hele stapel lege aardappelzakken. Onze route verliep van Leidschendam
via de Schie, de Nieuwe Maas, de Oude Maas en
door het Spui naar het Haringvliet. Bij de sluis die we
passeerden werd de Nooit Volmaakt gecontroleerd

door Duitse soldaten, maar alle Duitse papieren en
stempels klopten. De eerste poging ging niet door
vanwege harde wind. Een maand later, op 25 juli
1943 met nieuwe maan, werden wij met tien jongemannen in een vrachtwagen van de Rijksvoedselvoorziening vervoerd naar het Spui bij de Hoekse
Waard, waar we aan boord gingen van de Nooit
Volmaakt. Koole voer daarna langzaam het Spui
af richting het Haringvliet. Even voor middernacht
hoorden we het anker naar beneden ratelen. Onze
boot werd midden op de rivier te water gelaten en
we namen kort afscheid.
Onze redding
Het was aardedonker en er hing een grondmist. Dolf
stond op een bank in de boot en kon net boven de
mist uitkijken. Hij stond aan het roer en ik bij het
kompas en de kajuit. Dolf lette op de kerktorens, die
hij als ijkpunten zag afsteken tegen de donkere omgeving. Onze houten vlet was circa 6 meter lang, met
een kleine kajuit. We hadden de zijkanten verhoogd
om de zeewaardigheid te vergroten. We hadden
een zeil, een drijfanker, 4 peddels, een emmer, een
aanhangmotor en ook een slagaard aan boord, dat
is een lange stok waaraan een klos is geschroefd, om
het stalen anti-onderzeebootnet, dat in het Haringvliet hing, omlaag te duwen. We gebruikten deze
stok regelmatig om de diepte te peilen met het oog
op de zandbanken. We trokken helaas een oplichtend spoor van plankton achter onze boot aan en we
hoopten dat de Duitsers dit niet zouden ontdekken.
Bij Hellevoetsluis, de thuishaven voor motor-torpedoboten (MTB’s) van de Duitse Kriegsmarine, schenen
de soldaten met zoeklichten over het water, maar
door de grondmist zagen ze ons niet. We zetten de
motor op de laagste stand om geen herrie te maken
en lieten ons met de stroom meevoeren. Dichter
bij zee komend hoorden wij een aantal MTB’s het
Haringvliet opvaren en ons naderen. Wij gingen
dichterbij de kust van Goeree-Overflakkee varen,
waar we op een zandbank liepen. Gelukkig lukte het
ons toch om van de zandbank af te komen, maar de
Duitse MTB’s kwamen aan het geluid te oordelen
steeds dichterbij. Op een gegeven ogenblik werd
er met een zware mitrailleur ook in onze richting
geschoten. De grondmist bleek onze redding, want
de MTB’s voeren tot ons geluk door en even later
hadden we de Noordzee bereikt.
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Bij mijn pilotentraining in Canada.

Eddy Jonker als RAF pilot-officer.

Storm op zee
Aanvankelijk was de zee rustig en verliep alles naar
wens. Toch bleek de boot niet waterdicht te zijn en
had misschien door het schuren over de zandbank
schade opgelopen. Om twaalf uur ’s middags sloeg
de motor af, omdat de bobine was doorgebrand.
De aanhangmotor begaf het ook snel doordat het
spietje tussen de as en de schroef het had begeven.
Er was te weinig wind, zodat we moesten gaan peddelen, wat lastig was vanwege de verhoogde zijkanten van het bootje. Plotseling sloeg het weer om en
begon het hard te regenen en ongelofelijk hard te
waaien. Ondanks ons drijfanker dreven we met een
behoorlijke snelheid richting Nederland. Godzijdank
hadden we één emmer bij ons. Vijf Engelandvaarders lagen op de bodem van de boot geveld door
zeeziekte, terwijl wij vijven om de beurt voortdurend
water uit de boot schepten met de enige emmer aan
boord. We ploeterden de hele nacht voort tussen
de huizenhoge golven, de enorme deining van ons
bootje en de striemende regen. Met man en macht
probeerden we te overleven in deze strijd tegen
de elementen. Eendracht maakt macht, want na
urenlang zwoegen is het ons tenslotte gelukt om er
levend uit te komen. Het was kantje boord.
Land in zicht
De volgende dag werd het windstil en bloedheet weer
met een blauwe hemel. We droogden onze spullen
en bleven hozen en peddelen. Pas op de vierde dag
stak er een oostenwind op waarmee we steeds meer
vaart konden maken. Na vierenhalve dag op zee
zagen we eindelijk ’s morgensvroeg de Engelse kust.
Voor de kust voer een groot konvooi geëscorteerd
door twee oorlogsschepen. Het konvooi voer door
en één oorlogsschip bleef achter, maar kwam niet
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Beatrice van Delden.

naar ons toe. Wij moesten nog twee uur peddelen
voordat het oorlogsschip recht op ons af kwam varen. Het stopte precies naast ons bootje en er kwam
een matroos via een uitgeworpen touwladder bij ons
aan boord die alleen zei: ‘Welcome in England boys,
follow me.’ Aan boord vertelde de Engelse kapitein
dat hij ons niet eerder had kunnen oppikken, omdat
wij midden in een mijnenveld waren terechtgekomen. Vol spanning hadden ze ons gadegeslagen en
gehoopt dat we er heelhuids uit zouden komen.
Gij zijt de schakel
De Britten wilden er zeker van zijn dat er geen spionnen binnenkwamen. Dus werd iedereen langdurig
verhoord door MI5, de Britse geheime dienst. Je
moest op een laag stoeltje zitten voor een bureau
en je werd pittig ondervraagd in het Engels met de
gekste vragen. Bijvoorbeeld over wie je vrienden en
je buren waren? Waarom mijn vader in Parijs zat?
Later bleek dat onze verhoorder perfect Nederlands sprak. Daarna werden we verhoord door de
Nederlandse geheime dienst op 82 Eaton Square in
Londen. Alle Nederlandse Engelandvaarders die in
Londen arriveerden, werden eerst in deze voormalige residentie van Koningin Wilhelmina ondervraagd.
Onze koningin had haar werkkantoor inmiddels op
77 Chester Square. ‘Gij zijt de schakel tussen hen
die thuisbleven en mij,’ is een bekende uitspraak van
Koningin Wilhelmina over de Engelandvaarders. Wij
werden allen bij haar op de thee gevraagd na onze
aankomst in Engeland.
Royal Air Force
Na een gesprek met Prins Bernhard heeft hij ervoor
gezorgd dat ik door de Royal Air Force opgeleid werd
tot piloot. Alvorens ik met de opleiding in Canada

Onze drie kinderen, v.l.n.r.: Michael, Robert en Eugenie.

begon, moest ik met mijn hand op de Bijbel trouw
zweren aan Koning George de Vijfde. Na de oorlog
werd ik door de RAF opgeleid tot instructeur-vlieger.
Toen ik in 1946 instructeur-vlieger bij de Nederlandse
Luchtmacht werd ontmoette ik Beatrice van Delden,
mijn latere vrouw. Zij was in Nederland koerierster
geweest. We kregen drie kinderen, Michael, Robert
en Eugenie. Van mijn jeugdvriendengroep in Hilversum zijn de meesten bij verzetsacties omgekomen.
Ik heb een groot respect voor Anton Schrader en
Kees Koole, die mijn overtocht en die van vele anderen hebben geregeld. Hoewel Schrader streng aan
de tand werd gevoeld in Londen door de Engelse
veiligheidsdienst vanwege zijn niet opgezegde
Jeugdstorm-lidmaatschap, kreeg hij op 9 maart 1944
al het Bronzen Kruis van Koningin Wilhelmina toen
hij zelf naar Engeland was gevaren. In augustus 1946
is hij door de Amerikaanse president Truman onderscheiden met de Silver Star, vanwege zijn deelname
aan militaire operaties in bezet gebied van november 1944 tot mei 1945.
De vriendschap tussen Engelandvaarders ging heel
diep. Je hebt als verzetsgroep alles voor elkaar over
en geleerd dat je het verst komt door samen te werken. Al in 1942 is in Londen op initiatief van Koningin
Wilhelmina een eigen club voor de Engelandvaarders
opgericht, Oranjehaven genaamd. Na de oorlog hielden we contact en werd het Genootschap Engelandvaarders opgericht. We kwamen één keer per jaar
bijeen en Prins Bernhard was er heel vaak bij.
Museum Engelandvaarders
In 2011 heb ik op verzoek van de Vereniging Erfgoed
Leidschendam samen met een van hun bestuursleden, Jos Teunissen, initiatieven ontplooid voor de
realisatie van een Engelandvaarders museum. Met
vereende krachten van Engelandvaarders, hun nabe-

Eddy Jonker bij het portret van zijn overleden vrouw Beatrice.

staanden, deskundigen, vrijwilligers en de Gemeente
Noordwijk is het museum er gekomen. Op 4 september 2015 is het museum in één van de bunkers van
de Atlantikwall in Noordwijk geopend door Koning
Willem-Alexander. Zo kunnen volgende generaties
ook nog over onze strijd lezen. In het museum is een
databank waarin alle verhalen van de Engelandvaarders worden opgeslagen, zodat volgende generaties
en nazaten van Engelandvaarders zoveel mogelijk
informatie kunnen vinden. Het is een museum ter nagedachtenis van de ruim 2.000 Nederlandse mannen
en vrouwen die vanuit het door de Duitsers bezette
gebied op allerlei manieren in Engeland zijn aangekomen om de strijd tegen de vijand voort te zetten.
Interview: Ellen Lock
In het museum is een databank waarin alle
verhalen van Engelandvaarders worden opgeslagen. Alle informatie over Engelandvaarders
in het binnen- en buitenland is welkom (e-mail:
teunissen.jos90@gmail.com of tel: 06-15465972).
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Jelke van Wattum, april 2017.

Jelke van Wattum ervaart
dagelijks de gevolgen
van het bombardement
op Rotterdam.

Eén bomexplosie bepaalt
de rest van je leven
Jelke van Wattum raakte op 10-jarige leeftijd
ernstig getroffen door het bombardement op zijn
ouderlijk huis in Rotterdam op 14 mei 1940. Hij verloor hierbij zijn moeder en broertje, zijn linkerhand
en een deel van zijn kaak en gezicht. Vele plastische chirurgie operaties volgden in zijn leven. Nog
staren mensen hem aan omdat zijn verwondingen
zichtbaar zijn gebleven. Bij iedere handeling wordt
hij met de oorlog geconfronteerd. Hoe is het hem
sinds dat moment vergaan?
Alles in puin
Op 14 mei 1940 zat ik aan de eettafel met mijn broertje, mijn moeder, mijn oma en mijn nichtje. Mijn zus
was die dag even voor een boodschap weg en mijn
vader was op dat moment in Zeeland voor zijn werk.
Hij was vertegenwoordiger in tabak, koffie en thee.
We woonden in de Vijverhofstraat 141 A in Rotter10 Aanspraak - juni 2017

dam, in de buurt van het huis waar ik op 25 augustus 1929 ben geboren. Een aantal dagen daarvoor,
op 10 mei, hadden we ’s morgensvroeg al buitenspelend Duitse parachutisten in de verte naar
beneden zien komen. In die begindagen van de
oorlog hoorden we het luchtalarm af en aan. We
moesten dan zoveel mogelijk binnen blijven en zo
ver mogelijk bij de ramen vandaan zitten. Vlak voor
het bombardement zaten wij met elkaar om de
eettafel met kartonnen bouwplaten van speelgoedvliegtuigjes te spelen. We zaten zo in ons spel dat
we geen vliegtuig hoorden aankomen. Mijn drie
jaar oudere broer Gijs was veel handiger met het
in elkaar zetten dan ik. Hij wilde later bouwkundig
tekenaar worden. Ik vroeg mijn broer om mij te
helpen bij het knutselen en stond op van mijn stoel.
Op dat moment viel een brisantbom in onze huiskamer en in één seconde lag alles in puin.

‘Boven’
Alles wat nu volgt heb ik van horen zeggen, want ik
was direct buiten bewustzijn. Toen ik het Eudokia
ziekenhuis werd binnengedragen, zei een arts: ‘Geef
hem maar wat morfine, want die haalt de avond
niet.’ Ik bleek ernstig getroffen in mijn gezicht, mijn
linkerkaak was gebroken en mijn linkerhand was verbrijzeld door een bomscherf. Tegen de verwachting
in ademde ik na vijf uur nog steeds. Later hoorde ik
van de arts dat mijn operatie zes uur heeft geduurd.
Hij wilde net naar huis gaan, maar heeft me toen
toch nog geopereerd.
Mijn broer werd direct bij binnenkomst in het ziekenhuis geopereerd, maar is diezelfde avond overleden.
Mijn moeder was op slag dood. Mijn grootmoeder
kwam mij geregeld opzoeken, maar zij mocht van de
artsen niet vertellen dat mijn moeder en broer dood
waren, omdat ik nog veel te zwak was voor slecht
nieuws. Mijn vader kon die dag vanuit Zeeland niet
terugkomen, want het verkeer werd tegengehouden
bij Roosendaal. Na één dag kwam hij thuis en trof
alles in puin aan, zijn vrouw en oudste zoon overleden. Mijn vader heeft met de broers van mijn moeder - allen bouwvakkers - geregeld dat ze niet in het
massagraf in Crooswijk zijn begraven, maar samen in
een familiegraf. Zij hebben zelf een kist vervaardigd.
De begrafenis werd voor mij verborgen gehouden.
Dagelijks kreeg ik bezoek van mijn grootmoeder, vader en zus. Als het over mijn moeder en broer ging
zeiden ze dat ze ‘boven’ waren. Dus ik dacht dat ze
op een hogere etage werden verpleegd. Eenmaal
uit bed na een maand ging ik op onderzoek uit en
ontdekte onthutst dat ze helemaal niet boven lagen,
maar dat met ‘boven’ de hemel werd bedoeld.
Bouillon met een rietje
Een verpleegkundige vertelde me later dat er een
pastoor naar me had gekeken om het sacrament van
de stervenden toe te dienen, omdat ik er zo erg aan
toe was. Mijn hoofd en arm zaten in het verband en
ik kreeg alleen maar drinkbouillon door een rietje in
mijn rechtermondhoek tussen het verband door. Ze
gaven me veel morfine. Een buurjongen vertelde me
veertig jaar later: ‘Het leek wel of er een bom in je
mond was ontploft.’ Toen ik mijn ogen eenmaal weer
mocht openen, lag ik op een zaal met lichtgewonde
militairen die aan de Maas hadden gevochten. Ze
konden vrolijk feestvieren en plaagden de verpleeg-

Ouderlijk gezin, 1939. Gijs (links) en Jelke (rechts)
liggend in het gras.

sters graag, waardoor ik veel lol had met hen. Mijn
linkerhand was geamputeerd en mijn kaak was gezet
door een chirurg, dokter van Ree, die knap werk
heeft geleverd door met een plaatje de losse kaakdelen aan elkaar te hechten. Deze dokter heeft een
stuk huid van mijn bovenrug gehaald en hier een
nieuwe wang voor mij van gemaakt. Maandenlang
moest ik rust houden in het ziekenhuis. Ik werd verwend door al het personeel, mijn medepatiënten en
door mijn bezoek.
Ter herinnering
Pas na drieënhalve maand mocht ik naar huis. Op
de dag dat ik het ziekenhuis verliet, werd ik elf jaar
en dus werd ik bedolven onder de cadeaus van het
personeel. Dokter van Ree zei: ‘Jij hebt het overleefd omdat je zo taai bent!’
Mijn grootste schatten zijn de oorknopjes van mijn
moeder die ze altijd droeg en ook in had toen het
gebeurde. Een jaar na de explosie had mijn vader
ter herinnering speciaal voor mij en voor haar broer
van de oorknopjes twee dasspelden laten maken.
Jaren later bij de 4 mei herdenking bij het landelijk
monument voor burger-oorlogsgetroffenen kwam
mijn nichtje naar me toe met een doosje: ‘Wij hebben de dasspeld met de oorbel van jouw moeder
voor je meegenomen. Mijn vader heeft de dasspeld
altijd op zijn revers gedragen, maar hij is nu overleden en voor jou is de oorbel van grotere emotionele waarde.’ Ik was zeer ontroerd door dit cadeau.
Van moeders oorknopjes in beide dasspelden heb
ik toen één dasspeld laten maken.
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Gijs en moeder, 1940.

Jelke van Wattum, 1950.

Trouwfoto Frieda en Jelke
van Wattum, 1956.

Ik koester deze dasspeld als mijn meest dierbare bezit, samen met de foto van mijn moeder en broertje.
Jaren later zag ik in een droom mijn moeder zonder
arm op de grond liggen en mijn broer aan tafel met
zijn hoofd voorover op zijn armen. Misschien heb ik
dit beeld toch opgevangen destijds.
Zouden ze hebben kunnen onderduiken?
Mijn vader hertrouwde na een jaar met een vriendin
die vaak bij ons had gelogeerd toen moeder nog
leefde. Zij was verpleegkundige in het Eudokia ziekenhuis, maar kwam uit Stadskanaal uit de buurt van
het dorp Mussel. Op haar vrije dagen logeerde ze
vaak bij ons omdat het openbaar vervoer zo moeizaam was in die tijd. Wij verhuisden van Rotterdam
naar de binnenstad van Breda waar ik na de lagere
school het eerste jaar van de mulo volgde. Hier bleven
we tot het einde van de oorlog wonen. Een Joods
gezin uit onze straat, de familie Platvoet, was opeens
verdwenen en kwam nooit meer terug. ‘Zouden ze
hebben kunnen onderduiken?,’ vraag ik me nog
steeds af. Na de oorlog heb ik dit nog nagevraagd
bij het NIOD en het Rode Kruis, maar die wisten het
niet. In Breda zaten veel mensen ondergedoken. De
organist in de kerk speelde op Koninginnedag het
Wilhelmus tussen de gezangen door en iedereen
zat te genieten, omdat dit verboden was in oorlogstijd. Op 29 oktober 1944 werd Breda al bevrijd door
Poolse tanks. We aten compact brood zonder gist
omdat de gistfabriek bij Delft nog in bezet gebied
lag. Er waren feesten in de stad op het plein. Vlak na
de oorlog ben ik opnieuw aan mijn gezicht geholpen
door een Joodse plastisch chirurg, dokter Koch. Hij
was voor de oorlog gevlucht naar Londen en had
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daar tijdens de oorlog veel Engelse RAF-piloten
opgelapt. Hij heeft me vaak geopereerd en goed
geholpen.
Een spiegel voorgehouden
Ik wilde niets liever dan gewoon leven en absoluut niet zielig gevonden worden. We gingen elke
zondag naar de kerk. Al op heel jonge leeftijd leek
het mij wel wat om dominee te worden. Zo klein
als ik was, liep ik dit al te verkondigen en dan had
iedereen lol. Aan mijn droom om dominee te worden was door de oorlog niets veranderd. Het was
gelukkig een beroep dat je prima zonder hand kunt
uitoefenen. Daarom ging ik gymnasium doen om
vervolgens theologie te studeren in Kampen. Ik was
altijd extra gemotiveerd om alles zelf te doen. In
mijn studententijd heeft een vriendin mij eens een
flinke spiegel voorgehouden. Bij het weggaan hield
zij mij mijn jas voor. Ik was wat kortaf tegen haar en
zei dat ik heus zelf wel mijn jas aan kon doen. Ze zei:
‘We begrijpen dat je graag alles zelf wilt doen, maar
in dit huis bepalen wij de beleefdheidsregels en hier
gaan we zo met al onze gasten om!’ Dat was voor
mij een wijze levensles: je hoeft niet alles stug zelf te
doen. Geniet er ook van als iemand je hulp aanbiedt.
Terug naar Eudokia
Mijn vrouw ontmoette ik toevallig via een bevriend
stel op een boerderij in Raamsdonkveer waar ik catechisatie gaf. Zij had een dagje verlof en logeerde
daar. We raakten gezellig met elkaar aan de praat.
Ze heette Frieda en bleek in het Eudokia ziekenhuis
als kraamverpleegkundige werkzaam te zijn. Een jaar
later moest ik voor mijn huisraad in Rotterdam zijn

en ging in de resterende wachttijd het ziekenhuis
nog eens binnen. Ik bracht de hoofdverpleegkundige een bezoek, die mij nog als 10-jarig gewond
jongetje had gekend. Zij bracht mij toen met Frieda
in contact. Vanaf dat moment hadden we een klik en
binnen vier maanden waren we verliefd, verloofd en
getrouwd in 1956 en kregen later twee dochters en
een zoon.
De steen van de miljoenen tranen
Als predikant ontmoette ik vaak ernstige oorlogsen geweldsgetroffenen, maar ik ontdekte dat daar
eigenlijk weinig voor was geregeld vanuit de kerk. In
1986 werd onder leiding van dominee Roel Kaptein
een oecumenisch pastoraat voor oorlogsgetroffenen
opgezet. We wilden dat de kerken meer aandacht
zouden hebben voor oorlogs- en geweldsgetroffenen en goed zouden weten welke hulp en voorlichting ze zouden kunnen bieden. Zo raakte ik ook
betrokken bij de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen (SBO), waar ik tussen 1980 en 1990 voorzitter van
was. Samen met direct betrokkenen uit het hele land
en de politiek geïnteresseerden, zoals het CDA-Kamerlid Dien Cornelissen en het PvdA-Kamerlid Joop
Worrell, heb ik veel gesprekken gevoerd en woonde
de debatten in de Tweede Kamer bij die in 1984
hebben geleid tot de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo). Met deze wet
kwam er eindelijk erkenning voor deze specifieke
groep oorlogsslachtoffers. Voor hen was er geen eigen monument. Vanuit de SBO werd kunstenares en
oud-verzetsstrijdster Truus Menger in 1989 gevraagd
een monument te ontwerpen. Zij heeft ‘De steen van
De dasspeld met de twee oorknopjes van mijn moeder.

Krantenbericht na de oorlog.

de miljoenen tranen’ speciaal voor de Nederlandse
burger-oorlogsgetroffenen gemaakt. Het monument
staat bij de Oudedijk in Kralingen en symboliseert
het gebroken leven van burger-oorlogsslachtoffers.
Hoop
Over mij is ooit gezegd: ‘Geef die jongen maar een
spuit morfine, want hij haalt de avond niet!’ Toen
was ik 10 jaar. Voor mij is het nog steeds geen avond
en ik ben dankbaar dat mijn zus en ik nog leven.
Schaam je er niet voor oorlogsgetroffene te zijn. Als
mensen mij aanstaren vanwege mijn haak of de littekens in mijn gezicht, dan staar ik gewoon terug en
ik ben er inmiddels heel goed in geworden. Je mag
heus wel eens moedeloos zijn, maar er is nog zoveel
om voor te leven. Zie en grijp de kansen die je krijgt.
Je hoeft niet per se alles alleen te doen. Focus niet
teveel op je eigen gebreken en accepteer hulp van
anderen.
Interview: Ellen Lock
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Lotty Huffener-Veffer, april 2017.

Lotty Huffener-Veffer
over haar kampervaringen voor en na
het Philips-transport.

Vluchten was onmogelijk
Lotty Huffener-Veffer (1921) en haar vader waren
diamantbewerkers. Zij waren in dienst bij de firma
Asscher in Amsterdam. In de oorlog werden onmisbare gespecialiseerde vakarbeiders aanvankelijk
gevrijwaard van deportatie, maar in februari 1943
werd zij uit huis gehaald en in Vught geïnterneerd.
Haar jongere zus moest in juni 1943 mee met het
Kindertransport en haar ouders gingen mee. Bijna
anderhalf jaar werkte Lotty in de industriële werkplaats van Kamp Vught bij het zogenoemde Philips
Kommando. Een jaar later, op 3 juni 1944, vertrok
het laatste transport Joodse vrouwen vanuit Kamp
Vught naar Auschwitz. Lotty vertelt hoe zij de
Holocaust overleefde.
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Eerst een vak leren
Mijn vader was diamantslijper bij de firma Asscher en
mijn moeder was voor haar huwelijk verkoopster bij
de Bijenkorf. Op 10 juli 1921 ben ik geboren in een
niet-gelovig Joods gezin in Amsterdam-Oost. Mijn
zusje Carla was 7 jaar jonger. Toen ik heel jong was
wilde ik toneelspeelster worden, want we speelden
veel toneel thuis en mijn vader speelde viool. Na
de lagere school ging ik naar de ulo. Daarna ging
ik een cursus Frans volgen, maar mijn vader zei: ‘Je
moet eerst een vak leren!’ Zo ging ik ook bij de firma
Asscher werken en kreeg er een vakopleiding tot
diamantsnijdster. Dat is achteraf mijn geluk geweest.
Als diamantbewerkers kregen wij naast de ’J’-stem-

pel in onze persoonsbewijzen nog een Sperr-stempel
van de Joodse Raad, die ons tijdelijk vrijstelde van
de deportatie naar Duitsland omdat we onmisbaar
waren in Asschers diamantfabriek.
Niet gegaan
Mijn verloofde Sal en ik zouden gaan trouwen in mei
1940, dat ging dus niet door vanwege het uitbreken
van de oorlog op 10 mei. We hadden wel al een onderduikadres geregeld en daar heb ik nog mijn hele
uitzet ondergebracht. We waren al in ondertrouw
gegaan. We hadden zelfs een trouwdatum en een
locatie geregeld, maar toen werd ik tegelijk met alle
Joodse diamantbewerkers weggehaald. Op 11 februari 1943 om acht uur ‘s avonds kwam de Grüne Polizei aan de deur om mij op te halen. Ik kreeg geen
tijd om wat mee te nemen. In de overvalwagen zaten
nog andere diamantbewerkers. Er zouden arbeiders
nodig zijn voor een diamantfabriek die ze in kamp
Vught wilden opzetten. Ik werd naar de Hollandsche
Schouwburg gebracht, de verzamelplaats van waaruit
de deportaties plaatsvonden. Daar kwam ik een bekende tegen, die er werkte en hij zei: ‘Als vanavond
de tram komt, dan loop je erachter langs door en
dan regel ik iemand die je zal opvangen.’ Diezelfde
avond zag ik mijn ouders en zusje terug in de Hollandsche Schouwburg. Na een paar uur werden er
zoveel mogelijk mensen in de tram gestopt, maar ik
kon het niet over mijn hart verkrijgen om er ongezien
tussenuit te knijpen en mijn ouders en zusje uit het
oog te verliezen, dus ben ik met ze meegegaan.
Lotty in de kinderwagen met haar moeder
op het balkon, 1922.

Gescheiden in Kamp Vught
Midden in de nacht werden we met andere diamantbewerkersgezinnen naar het Muiderpoortstation
gebracht en vertrokken we in een passagierstrein
naar station Vught. Daar aangekomen moesten we
met ruim tweehonderd gevangenen door het donkere
bos lopen en bij de ingang van het kamp al onze
bezittingen afgeven. Mannen en vrouwen werden
van elkaar gescheiden. Ik sliep met mijn moeder en
zusje in een barak in drie bedden boven elkaar. De
volgende dag werd mijn zusje in een aparte kinderbarak ondergebracht. We mochten niet meer met
elkaar praten. Iedere ochtend om zes uur werden we
geteld op appèl. De Hollandse kampbewaaksters
waren nog het ergst. Bij de kinderbarak kreeg een
moeder haar huilende baby niet stil. De kampbewaakster zei: ‘Die krijg ik wel stil!’ Ze griste de baby
uit haar armen en drukte die met het nekje tegen
het prikkeldraad dood. Deze wrede kampbewaakster
heeft na de oorlog nog lang vastgezeten.
Het Kindertransport
Op zaterdag 5 juni 1943 werd bekend gemaakt dat
alle Joodse kinderen die jonger dan 16 waren weg
moesten uit het kamp. Ze waren vaak ziek en de
bewakers vreesden voor besmettingen. Mijn zusje
Carla was precies vijftien en moest op transport.
Eén van de ouders mocht mee, maar mijn ouders
wilden samen bij haar blijven. Ik wilde dat ook, maar
mijn moeder zei: ‘Blijf jij maar hier, dan ben je er tenminste nog als wij terugkomen.’ Tegen de vrouwen
die niet met het kindertransport mee hoefden zei
ze: ‘Zorgen jullie voor haar?’ De vrouwen troostten
me en hielden een oogje in het zeil. Er werd gezegd:
‘Ze komen in een werkkamp en de kinderen zullen
er naar school gaan.’
Het Philips Kommando
In Vught bleef ik achter met een groep vrouwen
die werd ingezet in een aparte Joodse barak bij het
Philips Kommando. Wij werkten alle dagen van de
week en moesten ook ’s nachts vaak lang op appèl
staan. In deze Philips-werkplaats van Kamp Vught
maakten we condensatoren, we soldeerden lampjes
en bedrading voor de V2’s. Hoewel we als Joden
strikt gescheiden werkten en sliepen van de andere
gevangen vrouwen, maakte ik toch kennis met
verzetsstrijdster Tineke Guilonard. Zij vroeg me bij
15

Carla en Lotty Veffer, 1943.

Jonas Veffer en Catharina Veffer-Stuiver, 1943.

hun aankomst in het kamp: ‘Wil jij op Beppie Schuier
letten, want zij is hier helemaal alleen?’ Vanaf dat
moment zijn de Joodse verzetsvrouw Beppie en ik
samen gebleven. We waren even oud, hielpen elkaar
en spraken elkaar moed in.
Ik kreeg een ernstige middenoorontsteking en werd
in de ziekenbarak geholpen door dokter Steijns, een
aardige Joodse dokter uit Utrecht. Op 15 januari 1944
werden mijn vriendinnen voor het leven, Tineke Guilonard en Louise van de Montel, samen met 72 vrouwen als collectieve straf een nacht opgesloten in ‘de
bunker’, een overvolle donkere cel zonder ramen.
Zij overleefden dit, al waren er onder de overlevenden velen daarna niet meer in staat tot werken. In
de bunker zijn die nacht 10 vrouwen overleden door
verstikking en verdrukking.

kregen we een gestreepte jurk. We moesten grote
tegels sjouwen van de ene kant naar de andere kant
van het kamp. Ook hier moesten we urenlang op
appèl staan om te worden geteld. Binnen een week
werden we als vakarbeiders van Philips naar Reichenbach gebracht om in een Telefunken-fabriek condensatoren voor vliegtuigen te maken.

Het Philips-transport
Plotseling moesten we allemaal aantreden en in de
nacht van 2 op 3 juni 1944 vertrokken wij met zo’n
vierhonderd Joodse vrouwen met het zogenoemde
Philips-transport. De andere gevangen vrouwen vertrokken pas bij de sluiting van het kamp in september
1944. De trein reed in vier dagen rechtstreeks naar
Auschwitz. We zaten in een afgesloten goederenwagon. Bij aankomst zag ik bewakers met grote honden
op het perron. We moesten ons meteen bij de poort
uitkleden, waar we werden bespoten tegen de luizen.
Als Philips-groep werden we apart behandeld. Zonder dat de gebruikelijke selectie voor de gaskamers
plaatsvond, gingen wij naar het aangrenzende kamp
Birkenau. Daar werden we onthaard en werd een
nummer op onze onderarm getatoeëerd. Vervolgens moesten we naar een ruimte met douches en
wij vreesden dat hier gas zou uitstromen, maar tot
onze verbazing kwam er gewoon water uit. Daarna
16 Aanspraak - juni 2017

Gespaard gebleven
In de fabriek luisterde een monteur naar de Engelse
radio en informeerde ons over het verloop van de
oorlog. Ik ben daar ernstig ziek geworden door tyfus
met hoge koorts. Fraulein Gebauer, een kampbewaakster die de oorlog ook afschuwelijk vond, keek
op de thermometer en sloeg die meteen af. Zij liet
haar meerdere weten dat ik geen koorts had en zo
ben ik gespaard gebleven. De volgende dag bracht
ze kininepillen voor me mee. In februari 1945 werd
de Telefunken-fabriek gebombardeerd. Vanwege
de onherstelbare schade aan de fabriek moesten
we weg. Er volgde een lange barre tocht door de
sneeuw langs diverse kampen in Polen. Tijdens deze
dodenmarsen liep ik op twee linker klompen. Veel
mensen hadden alleen nog wat verband om hun voeten. Een bewaakster leende me haar laarzen, mits ik
deze in goede staat aan haar terug zou geven. Daar
ben ik mee door de bergen gelopen. We hebben er
nog met zijn twintigen op gespuugd om haar laarzen
schoon terug te bezorgen. Onder ons bevonden zich
ook Hongaarse en Russische Jodinnen. Het eten was
slecht, hompjes brood en wat koolsoep. Onderweg
stierven velen van honger, ziekten en uitputting. Een
moeder - Miep Scholte ook uit Kamp Vught - miste
haar kinderen zo erg dat ze elke dag met een stukje
oud brood, groen uitgeslagen van de schimmel, in
haar hand rondliep voor als ze haar kinderen weer

zou zien. Ze zei altijd: ‘Ze zullen wel honger hebben!’
In de trein die stilstond bij Kamp Bergen-Belsen is ze
om dat ene stukje brood vermoord. Bergen-Belsen
was zo overvol, dat we daar werden weggestuurd.
Bevrijd
In mei 1945 kwamen we met zo’n paar honderd
vrouwen, kaal en in onze kampjurken, samen met
onze SS-bewakers bij de grens met Denemarken
aan. Op onze reis door Duitsland had niemand van
de burgerbevolking een hand naar ons uitgestoken
en ontsnappen in je kampjurk was onmogelijk. Graaf
Folke Bernadotte was vicepresident van het Zweedse
Rode Kruis en regelde dat wij werden geruild tegen
krijgsgevangen gemaakte Duitse soldaten. We kwamen vanuit Denemarken met de boot in Malmö aan
waar we zes weken in quarantaine moesten. Daarna
werden we met de trein naar Göteborg gebracht.
Ik had geelzucht en ik kreeg geen hap door mijn
keel. We kregen Zweedse les en mochten kleding
uitzoeken bij een warenhuis in Göteborg. We kregen
met zijn vieren een vakantiehuisje op een camping
toegewezen. Pas in augustus mochten we naar ‘huis’.
We werden naar Groningen gebracht. Na een overnachting in een kazerne konden wij meeliften in een
auto en kwamen uiteindelijk in Rotterdam aan. We
wilden naar Amsterdam, maar we hadden helemaal
niemand meer waar we terecht konden. We kregen
een paardendeken bij een hulpverleningsinstantie
aan het Johannes Vermeerplein. Met Beppie bleef
ik die eerste nacht in Amsterdam buiten slapen op
een bank in de Apollolaan.
Onraad
Via een vroegere buurjongen werd ik naar Bilthoven
gebracht, waar ik bij een gezin hard moest werken
in het huishouden en moest oppassen. De heer des
huizes bleek erg handtastelijk te zijn en ik heb me
vaak aan hem moeten ontworstelen. Hij deed altijd
de deur op slot, zodat ik daar gevangen zat. De
vrouw des huizes vertelde aan mijn latere schoonfamilie, de verzetsfamilie Huffener, dat ze ‘een meisje
uit het kamp’ in huis had voor het huishouden. De
familie Huffener rook onraad omdat ze me nog nooit
buitenshuis hadden gezien. Ze stuurden twee van hun
kinderen, Ciska en Joep, op het adres in Bilthoven
af om mij te bevrijden. Ciska belde aan toen de heer
des huizes er niet was. Ze vroeg of ze mijn kamer

Lotty met haar ouders op het Scheveningse strand, 1925.

eens mocht zien en instrueerde mij om meteen
door te lopen naar de achterdeur, die al door haar
broer was opengemaakt. Daar stond Joep klaar met
een fiets en zo hebben die twee mij samen bevrijd.
Voortaan mocht ik bij de verzetsfamilie Huffener
wonen en in 1947 trouwde ik met Joep.
Het Kindermonument in Kamp Vught
Dagelijks denk ik aan mijn zusje en mijn ouders. Het
gebeurde is zo gruwelijk en niet te bevatten dat ik
vaak hoop wakker te worden uit deze nachtmerrie.
Dan denk ik: ‘Heb ik het gedroomd of is het echt
gebeurd?’ Mijn ouders en zusje zijn in juni 1943 in
Sobibor vermoord en mijn verloofde Sal op 22 jarige
leeftijd een maand later.
In 1989, kort na het overlijden van mijn man, haalden
twee kampgenotes uit Vught, Louise Affolter-van de
Montel en Tineke Wibaut-Guilonard, me op voor een
bijeenkomst in ‘t Nieuwe Kafé op de Dam. Eens per
zes weken kwamen daar vrouwelijke ex-gevangenen
van verschillende kampen bijeen. Samen met oudverzetsstrijdster Hetty Voûte richtten wij vieren de
Stichting Vriendenkring Nationaal Monument Kamp
Vught op. Met Hetty werkte ik samen aan ons initiatief
voor een Kindermonument voor de bijna 1.300 Joodse kinderen die vanuit Vught met het Kindertransport
zijn gedeporteerd naar Sobibor. In 1990 mocht ik dit
Kindermonument onthullen, maar helaas waren mijn
kampvriendinnen toen al gestorven. Jaarlijks geef ik
voorlichting op lagere scholen. Mijn dochter heeft
gedenkstenen voor mijn familie in Sobibor gelegd.
Mijn vier kinderen en kleinkinderen spannen zich voor
mij en voor diverse herdenkingen in, zonder dat ik het
ze hoef te vragen. Daar bof ik enorm mee!
Interview: Ellen Lock
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TEN TOON
& TE DOEN
Museum Engelandvaarders Noordwijk

Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG)

Het Museum Engelandvaarders werd op 4 september 2015 door Koning Willem-Alexander geopend.
Er is te zien hoe mannen en vrouwen tijdens de
Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten en vanuit Engeland de strijd tegen naziDuitsland en Japan voortzetten.

De Tweede Wereldoorlog is al meer dan zeventig
jaar geleden afgelopen, maar voor sommige mensen
is hij nooit opgehouden. Zij hebben zulke ingrijpende
ervaringen meegemaakt dat de oorlog en de herinneringen daaraan altijd prominent in hun leven zijn
gebleven. Deze oorlogservaringen kunnen een stempel drukken op de sfeer en het opvoedingsklimaat
in hun gezin. De ontwikkeling van een kind, hoe jong
ook, kan hierdoor verstoord raken. In de relatie met
de ouders, broers of zussen of op het persoonlijke
vlak kunnen hierdoor in de vroege jeugd maar ook
in het latere leven problemen ontstaan.

Honderden mensen vertrokken in nauwelijks zeewaardige bootjes. Velen verdronken op zee of
werden tijdens de voorbereiding gearresteerd, gevangen gezet of doodgeschoten. Anderen maakten
barre tochten over land, via België, Frankrijk, Spanje,
Portugal en zelfs Rusland. Ruim 2.000 Nederlanders
kwamen na veel moeilijkheden te hebben overwonnen in Engeland aan en leverden vervolgens een
bijdrage aan de bevrijding van Europa.

Bij mensen die vlak voor, tijdens of na de oorlog zijn
geboren en opgegroeid zijn in gezinnen van oorlogsgetroffenen spelen soms de volgende vragen: Wat
heeft mijn familie meegemaakt tijdens de Tweede
Wereldoorlog? Waarom werd er thuis zoveel gesproken - of juist gezwegen - over de Tweede Wereldoorlog? Waarom is de band met mijn ouders, met wie ik
mij eigenlijk intens verbonden voel, zo moeizaam?

De in het museum aanwezige databank wordt dagelijks voorzien van nieuwe gegevens over de Engelandvaarders die voortkomen uit eigen onderzoek of zijn
aangedragen door nabestaanden en bezoekers.

Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG)
wil helpen bij het beantwoorden van deze en andere
vragen. Het aanspreekpunt is in 1990 opgericht om
kinderen van getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht hun achtergrond, te steunen en te
informeren. Ook latere generaties, hulpverleners en
geïnteresseerden die willen weten hoe de Tweede
Wereldoorlog in meerdere generaties kan doorwerken, kunnen bij het aanspreekpunt terecht.

Museum Engelandvaarders Noordwijk
Bosweg 15, 2202 NX Noordwijk aan Zee, tel: 0713619773, e-mail: info@museumengelandvaarders.nl
website: www.museumengelandvaarders.nl

Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties
Website: www.ang.arq.org, e-mail: ang@arq.org
Op werkdagen is er telefonisch spreekuur van
09.00 tot 12:00 uur, tel: 088-3305150.
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Foto: Jan van de Ven

Tentoonstelling
‘Rosie the Riveter’
De naam ‘Rosie the Riveter’ werd symbool voor
de Amerikaanse vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog in fabrieken gingen werken. Zij vulden de
arbeidstekorten op die ontstonden doordat mannen
naar het front gingen. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 laat hun geschiedenis zien van
28 januari tot en met 1 oktober 2017 in de tentoonstelling ‘Rosie the Riveter’. Een eerbetoon aan de
vrouwen die werkten voor onze vrijheid.
Een onderzoeker van het Bevrijdingsmuseum verzamelde in Amerika nog nooit getoonde foto’s en
meeslepende filmbeelden. Miljoenen vrouwen
trokken naar de oorlogsindustrie. Ze kregen vaak
een hoger salaris dan voorheen. De bijkomstige
onafhankelijkheid smaakte naar meer en veranderde
de rol van vrouwen op de arbeidsmarkt voorgoed.
‘Riveter’ betekent klinknagelschietster, het belangrijkste beroep bij het maken van vliegtuigen. Voor
het maken van één B-26 bommenwerper moesten
25.000 onderdelen aan elkaar bevestigd worden met
300.000 klinknagels. Deze duizenden Riveters werden
symbool voor de werkende vrouw in oorlogstijd.
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek, tel: 024-3974404
website: www.bevrijdingsmuseum.nl
e-mail: info@bevrijdingsmuseum.nl

‘Niet weggooien’!
Nationaal Monument Kamp Vught participeert
in een samenwerkingsverband ‘Niet weggooien!’
waarin 20 oorlogsmusea, herinneringscentra
en het NIOD samenwerken om ‘oorlogserfgoed’
voor de toekomst te behouden. Schenken is hierbij
niet per se nodig; het materiaal kan ook gescand
of gefotografeerd worden.
‘Veel mensen beseffen niet wat zij nog op zolder of in
de kelder hebben liggen. Juist in deze tijden van herdenking en viering is het goed om daar toch weer eens
even bij stil te staan. Alle zaken die met Kamp Vught
- tijdens én na de oorlog - te maken hebben, hebben
onze grote interesse.’ zo stelt directeur van Nationaal
Monument Kamp Vught, Jeroen van den Eijnde.
Nieuwe aandenkens
‘Een bijzondere aanwinst voor het Nationaal Monument Kamp Vught is een plexiglazen kistje, waarbij
op het deksel ’27 juli 1944’ en bloemetjes zijn gegraveerd. Plexiglas werd in het kamp in een werkkommando, verzameld uit neergestorte vliegtuigen. Deze
werden in kamp Vught door gevangenen gedemonteerd. Ze maakten daarvan allerlei sieraden en kleine aandenkens’, vertelt Van den Eijnde. ‘Onlangs
ontvingen we een blikje van familieleden van een
oud-gevangene met stoffen aandenkens aan Kamp
Vught, zoals een rode zakdoek met de geborduurde
handtekeningen van vrouwelijke medegevangenen,
die in het kamp door de vrouwen als hoofddoek
werd gebruikt. ‘Bijzonder is, dat deze zakdoek nooit
is afgemaakt. Slechts enkele van de handtekeningen
zijn geborduurd. Een indrukwekkend object dat ons
vertelt over de onderlinge band van de gevangenen
en de strijd om het behoud van eigen individualiteit.’
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught, tel: 073-6566764
website: www.nmkampvught.nl
e-mail: info@nmkampvught.nl
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Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ontvangen
oproepen kunnen niet 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
Gezocht n.a.v. mijn verzoek voor een Wubo-uitkering: getuigen van het bombardement op 3 maart
1945 in de Daendelsstraat in Den Haag. Betreft:
moeder en baby (dat was ik) en waarschijnlijk ook
grootmoeder. Mijn moeder en ik zijn van het talud
gevallen. Vervolgens zijn we geholpen door een
politieagent. Misschien waren er omstanders? U zou
mij erg helpen. Reacties graag naar: Maria Verhoeve, Wielewaal 10, 3766 VC Soest, tel: 035-6019098,
e-mail: maria.verhoeve@gmail.com
Ik zoek een film die na de oorlog in het kamp
(Brastagi?) is gemaakt. Mijn moeder vroeg mij een
kop thee voor haar te maken. Ik kroop met een blikje
in mijn hand naar het kampvuur bij de kampingang
en kreeg een paar kooltjes in het blikje. Op de terug
weg ontdekte een soldaat mij, hij was razend en ik
werd afgeranseld. Toen kwam de Japanner Kohidee,
mijn reddende engel. Ik leerde dat niet alle vijanden,
vijanden waren. Ik was op dat moment in de film
7,5 jaar. Reacties graag naar: Adriana Eikens,
Eiksveien 44, 1359 Eiksmarka, Noorwegen, e-mail:
adrieik@online.no, tel: 0047-67144630.
In de jaren 1943-1945 had men in het dorp Heeten (in Salland) veel onderduikers. Deze onderduikers werkten allen in de illegaliteit in Salland. Op
een schuilboerderij, met de met de schuilnaam
Prins Bernhard, in de bossen bij Heeten kwam de
ondergrondse bijeen. Twee maal per week werd
er een krantje getypt dat naar 150 adressen ging
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(boeren en mensen die vaderlandslievend waren).
De illegale blaadjes hadden de volgende namen ‘De
Bazuinstoot’ en ‘De vrije Bazuin’. Ik zoek nog van die
vluchtschriften die toen verspreid werden. Het bevatte waarschuwingen en ook codes. Het is belangrijk
voor de geschiedenis van ons dorp en heel Salland.
Reacties graag naar: e-mail: wecheltie@ziggo.nl
Is er iemand die informatie kan geven over mijn
vader? Zijn naam is: Eugene Eduard Andoetoe,
geboorteplaats en -datum onbekend. Hij is omgekomen op 15 september 1939 te Tarakan. Hij had
de rang van sergeant. Reacties graag naar Yochanan
Andoetoe (zoon), Rechov Natan Strauss 26, 9514225
Jerusalem, Israël, tel: 00972-53-7223681, e-mail:
channah.andoetoe@gmail.com
In het kader van een Wubo-afwijzing, ben ik op
zoek naar mensen die het gezin Hoogvliet-Iflé hebben gekend in de periode van 1947 tot eind 1949.
Het gezin, bestaande uit: moeder Elviere Iflé en baby
Eric (mijn persoon), later uitgebreid met baby René,
was in die periode woonachtig aan de Parkweg 36B
(?) te Buitenzorg. Ik kan niet aannemelijk maken dat
ik als kind o.a. beschietingen heb meegemaakt aan
de desbetreffende Parkweg in de Bersiapperiode.
Wie o wie kan mij verder helpen? Bij voorbaat dank
voor uw reactie! Dhr. Eric de Haas, De Laning 10,
3823 VD Amersfoort, tel: 06-45849013.
Ik ben op zoek naar mijn halfzus, dochter van
Hendrik Kooi. Ze is geboren in Bandoeng (?) tussen
1935-1940. Onze vader was toen militair in Bandoeng. Mijn halfzus is rond 1967, met haar dochtertje, bij mijn ouders in Niezijl, Groningen, geweest en
ik weet sinds kort van haar bestaan. Mijn halfzus zal
nu zo’n 75 jaar zijn en haar dochter rond de 50 jaar.
Wie kan mij verder helpen? Vriendelijke groet, Martje
Oosterhof-Kooi, Valkenlaan 41, 2623 HM Delft,
tel: 015-2573590, e-mail: r.oosterhof44@ziggo.nl

Amstelveen Oranje wil met het project ‘Nooit meer
teruggekomen’ de geschiedenis vastleggen van
uit Amstelveen (Nieuwer Amstel) weggevoerde
burgers, met name Joden en mensen uit het verzet, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie kan ons
meer vertellen over persoonlijke ervaringen, getuigenissen of gebeurtenissen rond het thema van de
wegvoering van Amstelveners? Kunt u ons hiermee
helpen? Kent u nog mensen of verhalen over Joodse
medeburgers, over personen uit het verzet of onderduikverschaffers in Amstelveen? Neem dan contact
op met projectleider Hugo van der Kooij, Ernest
Claeslaan 9, 1187 VB Amstelveen, e-mail: hvdkooij@
ziggo.nl of tel: 06-51263302. Meer informatie over
het project: www.amstelveeloranje.nl
Wie kende Sally Noach? Hij werkte van september
1940 tot september 1942 in het Nederlandse Consulaat (later ‘Office Néerlandais’) in Lyon (Frankrijk)
als ‘onbezoldigd employee’. Hij gaf Nederlandse
vluchtelingen en Engelandvaarders voedsel, kleding
en medische hulp. Voor een documentaire over zijn
reddingswerk zoekt het Internationaal Holocaust
Onderzoek van de Universiteit in Haifa mensen die
hem hebben gekend. In oktober 1942 vluchtte hij
naar Engeland. Reacties graag naar Mw. Cherry
Torrance van de universiteit Haifa, e-mail: cherry@
haifa-univ.org.uk Of naar: Jacques Noach, Koningsvaren 4, 1391 AJ Abcoude, tel: 0294-283490, e-mail:
noenchet@gmail.com of Irene Hatter, geboren
Noach, op irenehatter@hotmail.com
Is er nog iemand die foto’s en ervaringen van de
volgende plaatsen gedurende de oorlog en Bersiap
in Java met mij wil delen? Speciaal: Pekalongan en
het Ziekenhuis en Sragi Suikerfabriek (26 km van Pekalongan). Japanse vrouwen- en kinderkampen: Sragi
Fabriekkamp, Pekalongan werkkamp, Kamp Bogor
(Buitenzorg), Kamp Kramat (Batavia), Kamp Halmaheira. Mannenkampen: Kamp Tjimahi, Kamp Ambarawa, Kamp Kali-Tjeret (in de Bergen bij Semarang).
Jongens kamp: Kamp Bangkong (bij Semarang)
- waar een wrede Koreaanse soldaat/commandant
heerste. Bij voorbaat heel veel dank, Addy ColesBrandt, 12 Te Puna Place, Havelock North 4130,
Hawke’s Bay, Nieuw- Zeeland, tel: 0064-6-8777815,
e-mail: mark.coles@slingshot.co.nz

Familie Van Mourik in Semarang. Ik ben op zoek
naar mensen die de familie Van Mourik (Johan
Berend van Mourik, Jeanne van Mourik en hun
dochter Riet van Mourik) hebben gekend. Het gezin
woonde vanaf eind jaren twintig tot begin 1942 in
Semarang op Java. Moeder en dochter (geboren in
1937) zijn vervolgens in het kamp Lampersari beland.
Ik zou graag contact hebben met iemand die mijn
grootouders en moeder heeft gekend in die periode.
Reacties kunnen gestuurd worden aan de heer J.S.
Mennega, Duurswoldlaan 64, 9727 DJ Groningen,
tel: 06-20362045, e-mail: hansmennega@me.com
Op internet is een korte film te zien die een rondleiding geeft langs het terrein waar zich het krijgsgevangenenkamp Fukuoka-2 in Nagasaki bevond
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze plek is
tegenwoordig het terrein van een Japanse school.
De film verbindt het ‘toen en nu’ en geeft een goed
beeld van de ligging van het kamp in de oorlog.
De film is te zien via deze link: (http://tinyurl.com/
fukuoka-2). Reacties graag naar: dhr. A.W. Schram,
Brinklaan 76 A3, 1404 GL Bussum, e-mail:
a.w.schram@me.com of tel 06-53890356.
Wie kent de familie Senia wonende in Jakarta
(Batavia), Meester Cornelis, Bidaracina. Ik ben op
zoek naar vader, moeder, opa, oma, 2 kinderen
Wim en Erica plus oppas (zie foto uit Jakarta 1949).
Ze waren de buren van de familie Marks, vader,
stiefmoeder, 3 kinderen Guus, Dolf en Constance.
We waren geen kinderen van Pa van der Steur, dat
waren de buren rechts van ons. We vertrokken in
1951-1952 naar Nieuw-Guinea. Herkent u dit verhaal en kent u de familie Senia? Zoek dan contact
op met mevrouw Constance Becking Marks,
Van ’t Haaffstraat 25, 2211 HA Noordwijkerhout,
tel: 0252-374701, e-mail: millybock57@gmail.com

&

Vraag
antwoord
Mijn pensioen is verhoogd. Moet ik dat aan u doorgeven? Wordt mijn Wuv-uitkering daardoor lager?
Als u een nieuwe inkomstenbron ontvangt of een
inkomstenbron komt te vervallen dan moet u dat
altijd direct aan ons doorgeven. Uw uitkering wordt
dan opnieuw vastgesteld. Hoe langer u wacht met
het doorgeven van de nieuwe bron van inkomsten,
des te groter zal het bedrag zijn dat u moet terugbetalen. Ook wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden (trouwen, samenwonen of alleenstaand
worden) en opnames in verpleegtehuizen moet u
altijd direct doorgeven. Een verhoging van een bij
ons al bekende bron van inkomsten hoeft u niet aan
ons door te geven. Dit is niet van invloed op uw
lopende uitkering. Pas als uw uitkering in de toekomst om een andere reden opnieuw moet worden
vastgesteld, zal het actuele pensioenbedrag op uw
uitkering in mindering worden gebracht.
Ik heb een Joodse achtergrond en heb in de oorlog
in Japanse kampen gezeten. Kan ik dan een beroep
doen op het Duitse Artikel 2-Fonds?
Dat is inderdaad mogelijk omdat Duitsland tijdens
de oorlog Japan heeft verzocht om Joden apart
te behandelen. In sommige kampen, waaronder
Tangerang en Adek, werden mensen die aangaven
Joods te zijn dan ook in aparte barakken ondergebracht. Op de website van de Claimsconference,
(www.claimscon.org), kunt u meer informatie over
het Artikel 2-Fonds en een aanvraagformulier vinden.
De Claimsconference zal aanvragers verzoeken om
een bewijs van hun Joodse status en een bewijs van
vervolging. Als u bij ons bekend bent, kunnen wij
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een Engelstalige verklaring voor u opstellen over
uw vervolging door uw internering in Japanse
kampen te bevestigen. Uitkeringen van het Duitse
Artikel 2-Fonds worden niet gekort op verzetspensioenen of op de Nederlandse uitkeringen aan
oorlogsgetroffenen.
Ik ben afgewezen omdat er geen bevestiging
van de oorlogsgebeurtenissen is gevonden.
Kunnen jullie mij niet geloven op mijn woord?
Erkenning als vervolgde, burger-oorlogsgetroffene
of verzetsdeelnemer is alleen mogelijk als er buiten
de eigen verklaring van de aanvrager ook voldoende bevestiging van diens persoonlijke betrokkenheid bij de genoemde oorlogsgebeurtenissen
gevonden kan worden. Wij bestuderen daarom
dossiers van familieleden, benaderen de genoemde
getuigen en zoeken naar bewijs in rapportages van
lotgenoten. Als een bevestiging van de oorlogservaringen ook niet gevonden kan worden in de historische literatuur, in de collecties van het Nationaal
Archief of in de archieven van het Rode Kruis, het
NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust en genocidestudies of van andere relevante instellingen en
organisaties, wijzen wij de aanvraag af. Hoewel er
veel historisch materiaal bewaard is gebleven en
overleden getuigen vaak eerder verklaringen over
hun oorlogservaringen hebben afgegeven, kan
het voorkomen dat bepaalde gebeurtenissen niet
bevestigd kunnen worden. Door te bellen met de
medewerker die de beschikking heeft afgegeven,
kunt u meer informatie krijgen over wat er allemaal
aan onderzoek is gedaan.
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Horizontaal 1 sterke afkeer 5 grootvader 7 metalen stang 11 vrouwelijke
aap 12 ontwikkelingsvorm van een insect 13 rivier in Rusland 15 verbruikt
16 regel 18 ondersteek 19 ongeveer 3,14 20 treksluiting 22 christelijk feest
24 laatste gedeelte 26 nieuw (in samenstellingen) 27 persoon die deel uitmaakt van een groep 28 bovendien 29 loofboom 30 koeienmaag 32 gelaatskleur 34 geitenbaardje 35 boom 36 tijdvak 37 paling 38 paardenslee
40 rund 41 loflied 42 kippenproduct 43 muzieknoot 45 lidwoord 47 paraplu (volkstaal) 48 kluitenbreker 49 gek 51 slagader 54 pit 56 stel van bijeen
horende zaken 57 vurig bewonderaar 58 modern muziekgenre 59 sprookjesfiguur 61 stekelig dier 63 dierenverhaal 65 vestingwerk 66 deel van
een mast 67 voegwoord 69 driekantig voorzeil 70 mama 71 koude lekkernij 72 vlijt 73 oosters voedsel 75 boomvrucht 76 telwoord 77 kweken.
Verticaal 1 deel van een telefoontoestel 2 bazige vrouw 3 heldendicht
4 deel van de mond 6 te betalen bedrag 7 vruchtennat 8 dikke kabel
9 voltooid 10 kort lichtschijnsel 14 dwarsligger voor rails 16 schuifbak in
een kast 17 edelgas 19 dans 21 dicht 22 shoarmabroodje 23 rekening
25 schrijfbordje 31 benul 33 elk 34 smalle groef 35 plechtige verklaring
39 achterkant 44 laatste letter van het Griekse alfabet 46 middenstuk
van een wiel 47 lang stuk hout 48 feestmaaltje 50 Griekse onheilsgodin
52 niet klaar 53 eetlust 55 vliegende schotel 56 reeks 60 graveren 62 liefde (Engels) 64 diepe ronde kom 65 voorbijgaande toestand 68 vurig
70 teek 72 merkteken op maten en gewichten 74 theelepel (afk.).

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 augustus 2017 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl
Uit de goede oplossingen worden
de namen getrokken van een
eerste (€ 75), een tweede (€ 50)
en een derde (€ 25) prijswinnaar.
In het volgende nummer van
Aanspraak maken we de oplossing
van deze puzzel en de namen van
de drie prijswinnaars bekend.
(N.B. medewerkers zijn van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars maart-puzzel 2017:
De juiste oplossing was de welriekende ‘hyacint’. De winnaars
zijn: mw. D. van Nimwegen- van
Zon, Calpe, Spanje (1e prijs);
mw. A. van der Leeuw, Leusden
(2e prijs), mw. M.P. Snyders-van
Pommeren, 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 68 88

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

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

tel: +1-415-291-2033, e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl

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

website: www.the-netherlands.org

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

tel: +972 3754 0777

website: www.dutchmissions.com

e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

tel: +62 (0)21 524 8200

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

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

website: http://indonesie.nlambassade.org

website: www.netherlands.org.au
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Voor slechtzienden is de gesproken
versie van Aanspraak gratis op
CD verkrijgbaar.
English translations of selected articles
in Aanspraak can be found on our
website: www.svb.nl/wvo or www.pur.nl

