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Mag ik u even
aanspreken?

Terwijl er veel onrust, geweld en oorlog in de
wereld is en dichter bij huis ook veel onvrede onder
burgers waarneembaar is, wil ik bewust eens aandacht vragen voor het positieve en waardevolle om
ons heen. En dan doel ik op literatuur, kunst, muziek,
de natuur, de welvaart in Nederland en, minstens
zo belangrijk, op de waardevolle mensen. Gewoon
aardige, belangstellende zorgzame familie, vrienden
en vrijwilligers.
Ook denk ik aan moedige mensen, zoals de Curaçaose
oorlogsheld George Maduro. In juli 2016 verscheen
zijn biografie getiteld ‘Ridder zonder vrees of blaam’,
van Kathleen Brandt-Carey ter gelegenheid van zijn
honderdste geboortedag. Op de eerste oorlogsdag
maakte Maduro de keuze om leiding te geven aan
het stuiten van de opmars van de bezetter in Ypenburg. Hij was daarna zeer actief in het verzet, zat
tweemaal maandenlang gevangen in het Oranjehotel
in Scheveningen, belandde door verraad in een Duitse
gevangenis en stierf uiteindelijk op 8 februari 1945
in Dachau aan vlektyfus, 28 jaar oud. Zelfs in gevangenschap bleek hij een steun voor zijn medegevangenen. Hij wordt met recht een held genoemd.

Moedige mensen zijn er altijd geweest en ook heden
ten dage. Denk aan een jongen van zeventien jaar
die een kind uit het water redt of aan een vrouw die
in de tram vandalen tegenhoudt, die een oudere
vrouw belagen. Aan de ‘artsen zonder grenzen’ in
oorlogsgebieden en niet te vergeten de mantelzorger die jarenlang zorgt voor zijn zieke vrouw. Dat
zijn positief ingestelde, moedige, trouwe mensen.
Die positieve instelling zie ik ook bij degenen die
zich inzetten voor de pensioenen en uitkeringen aan
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen met name
als lid van de Pensioen- en Uitkeringsraad. Van drie
van onze collega’s hebben wij onlangs afscheid
genomen. U leest daarover elders in dit blad. Het
siert hen dat zij zo lang en betrokken hebben bijgedragen aan het welzijn van onze cliënten en dat zij
het een eer vonden dat te mogen doen. Chapeau!

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Eén blik van
herkenning
was genoeg
Jacques Lisser: Kampgenoten leerden
mij de basiskennis voor elektrotechniek.
Jacques Lisser, 1941.

‘Van jongs af aan was ik al gek op lampjes’, vertelt Jacques Lisser. De 91-jarige elektrotechnisch
ingenieur legt uit hoe zijn interesse voor lampjes,
elektriek en radio’s hem goed van pas kwam in tijden van nood. Hij maakte radioverbindingen met
het buitenland tijdens de mobilisatie, in Japanse
kampen en in de Bersiap-periode. ‘Mijn basiskennis
voor de ingenieursopleiding elektrotechniek kreeg
ik van kampgenoten. De boeiende lessen leidden
mijn gedachten af van de honger.’
Lampjes en batterijen
Mijn vader was diamant vertegenwoordiger op
Java en Madoera. Mijn ouders woonden in Soerabaja, waar mijn broer werd geboren in 1924 en ik op
8 augustus 1925. Wij waren niet belijdend joods. Van
jongs af aan speelde ik met lampjes en batterijen en
wilde ik elektromonteur worden. In Nederlands-Indië
waren elektromonteurs altijd Javaan of Madoerees.
Ze werden de tukang Aniem genoemd, ofwel monteur voor de Algemeene Nederlandsch-Indische
Electriciteits-Maatschappij (ANIEM). Mijn moeder
vroeg mij als kind eens: ‘Waarom lig je zo lang in
de zon?’, waarop ik antwoordde: ‘Omdat ik tukang
Aniem wil worden!’, denkend dat mijn tint hieraan
kon bijdragen. We hadden een gelukkig gezin, tot
de plotselinge dood van mijn broer op 20 juni 1941
aan een te laat ontdekte tyfus.
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Oorlog in Nederlands-Indië
Op 8 december 1941, een dag na Pearl Harbor,
verklaarde Nederlands-Indië Japan de oorlog. Op
dat moment was ik 16 jaar en zat ik in klas 4 hbs-B.
Als gevolg van deze oorlogsverklaring werden mijn
klasgenoten en ik in het kader van de burgerdienstplicht bij de Luchtbeschermingsdienst ingezet. Middelbare scholieren moesten met kleine zenders de
binnenlanden ingaan om vijandelijke vliegtuigen te
melden bij de posten. Ik mocht van mijn ouders niet
de binnenlanden in, maar wel de zenders bouwen.
In februari 1942 vielen de eerste Japanse bommen
op het Marine Etablissement in Soerabaja. De school
ging dicht. Als vrijwilliger maakte ik bij de Philipswerkplaats deze kleine mobiele zenders voor de
Luchtbeschermingsdienst. Op 1 maart 1942 landden
de Jappen op de kust van West-Java en op 8 maart
was de capitulatie en de intocht van de Japanners in
Soerabaja.
De bezetting
Tijdens de bezetting stonden de Japanners alleen
nog de radio-ontvangst van lokale stations toe. De
ontvangst vanuit het buitenland werd verboden en
daarvoor moesten de ontvangers onklaar gemaakt
worden. Iedereen kwam zijn radio bij ons laten verzegelen in de Philipswerkplaats. Er werkten daar ook
zes krijgsgevangen KNIL-officieren die een 250 watt

Jacques, Jacob, Henriëtte Lisser-Spetter en Dolf Lisser, Soerabaja 1938.

telefoonzender moesten afbouwen voor de Japanners. Ik was de enige Nederlander die er nog vrij
rondliep en bezorgde briefjes tussen hen en hun familieleden. Zij waren stiekem van plan om verbinding
met Australië te maken. Ik dacht: ‘Wat hebben zij
de Australiërs dan te bieden qua informatie?’ Na de
oorlog hoorde ik dat een dag na mijn vertrek het de
zes officieren gelukt was verbinding met Australië te
maken, maar de Japanners hadden dit in de gaten.
Ze zijn overgedragen aan de Kempetai (de Japanse
militaire politie) en vervolgens onthoofd.
Werfstraatgevangenis
Eind juni 1942 werd ik als eerste van ons gezin
gevangen genomen en naar de Werfstraatgevangenis in Soerabaja gebracht. De Japanners vreesden
sabotage en daarom pakten ze alle jongemannen
op. Dus ik zat in de cel met mijn eigen klasgenoten
en vrienden uit de buurt. Je bent niet alleen, dat
maakt veel uit in gevangenschap! Ik had in de Werfstraatgevangenis alleen nog oogcontact met mijn
moeder. Zij kon voor de poort op straat staan en
ik op het erf van de gevangenis. Toch was het fijn
haar even te zien.
Werkkamp Kesilir
Begin juli zijn we per geblindeerde trein 24 uur
vervoerd naar het werkkamp Kesilir, in het oerwoud

aan de zuidoostkant van Java. We sliepen in een
bamboe loods, zonder licht, met 48 man, maar
kregen wel een eigen klamboe. We moesten het
oerwoud ontginnen tot landbouwgrond. Kesilir was
vanaf 1926 een landbouwproject voor Indo-Europese
gezinnen. De Japanners wilden dit moerasachtige
oord bestemmen voor 70.000 Europeanen. Als de
mannen zelfvoorzienend zouden zijn, dan zouden de
gezinnen volgen. Wij moesten vooral houthakken in
het oerwoud, zodat iedereen hout had om te koken.
Er waren daar veel muggen, dus ik kreeg twee keer
ernstige malaria tropica. We hebben daar een jaar
gewerkt. Maandelijks konden wij 2 uur door familie
worden bezocht. Het was een zware reis voor mijn
moeder om ons honderden kilometers verderop
per trein te bezoeken. Na 7 maanden kwam met
een transport mijn vader in het kamp. We zijn de
hele interneringstijd bij elkaar gebleven.
Elektrisch licht
Op het kampterrein vond ik een dynamo en een
koplamp in een autowrak. Zo kreeg ik met mijn slapie het plan om elektrisch licht aan te leggen in onze
loods. Met de waterkracht uit een stromend beekje
langs het kamp zouden we energie kunnen opwekken met een fietswiel als schoepenrad. Samen met
die vriend nam ik stukken krachtstroomkabel mee
van het voormalige KNIL-terrein op het kamp om de
5

Onze ploeg op het vrachtschip Fort Nassau, november en december 1945, v.l.n.r.: Syb de Graaf, Wim Luyckx,
Ton van Strienen, Jos Erasmus, Jacques Lisser en Kees Lekkerkerker.

verbinding te kunnen maken. In diezelfde tijd heeft
een kampgenoot de telefoondraad van de Japanse
commandopost doorgeknipt.
Om een collectieve straf te ontlopen werd een
schuldige gezocht. Men koos mij, omdat ik stukken
kabel had meegenomen, dit was echter geen telefoondraad. Er werd mij verteld dat ik hoogverraad
had gepleegd waarop de Jap de doodstraf kon
uitspreken. Ik kreeg eenzijdige verhoren en het
proces-verbaal is niet door mij ondertekend. Gelukkig werd aangetoond dat ik onschuldig was, maar
toch kreeg ik een maand eenzame opsluiting in een
houten cel. Daar doodde ik de tijd met het boek
Eline Vere van Louis Couperus en de Hollandse
kampleider zag erop toe dat ik te eten kreeg.
Radioverbinding met San Francisco
Op een oude schroothoop in het kamp vonden mijn
slapie Bob van der Bie en ik resten van een radio,
waarin nog een goede radiolamp zat. In het geheim
bouwden we een radio en probeerden ‘s nachts in
het oerwoud radiocontact te maken met het buitenland. Zijn zus smokkelde op het bezoekuur een
koptelefoon in haar ceintuur mee. Wij bouwden op
een afgelegen plaats de radio met prikkeldraad als
antenne. Hiermee gingen wij het oerbos in. Aangezien de nachtdieren ’s nachts veel herrie gaven, bonden we doeken om de koptelefoon op mijn hoofd.
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Na nachtenlange pogingen kreeg ik eindelijk verbinding met een radiostation in San Francisco, dat
alleen maar vrolijke muziek draaide. Zo eenzaam heb
ik me nog nooit gevoeld: het leek alsof de wereld
ons totaal was vergeten! In november 1943 ontving
ik nog een hoopvol bericht van een Nederlandse
uitzending uit San Francisco: ‘Luisteraars in Nederlands-Indië, houd goede moed, want over een korte
tijd zullen de Amerikaanse soldaten ook over het
Koningsplein in Batavia marcheren.’ Enkele dagen
later werden wij naar een ander kamp getransporteerd.
Kamp Banjoebiroe in Ambarawa
Mijn vader en ik werden met ongeveer 1.650 man
naar Ambarawa afgevoerd en geïnterneerd in het
kamp Banjoebiroe. Hier zat ik 6 maanden met veel
jongens opgesloten in een cel, kamer 5 van blok I.
Mijn slaapruimte was 50 cm en er waren verschrikkelijk veel bijtende wandluizen. De eerste weken was
de cel gesloten, maar daarna konden we gewoon
door het kamp lopen. We hadden daar niets te
doen, want we kregen geen corvee. Mijn celgenoot
Hans en ik verdreven nare hongergevoelens door
intensief te studeren. Aan een lange tafel kregen
we les in wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
elektrotechniek van een medegevangene, overste
Monté. Hij was leraar bij de Marine Stoomvaartdienst
te Soerabaja geweest. Zijn lessen leidden ons af
van alle ellende.

Overwerkboekje bij de

Legitimatie LBD Soerabaja.

Stoomvaart Maatschappij.

Het 15e Bat in Bandoeng
In februari 1944 moesten alle mannen naar het
werkkamp het 15e Bat in Bandoeng, een voormalige
KNIL-kazerne. Dit burgerinterneringskamp was een
verbetering qua wonen: we verbleven in oude woningen, maar die raakten al snel overbevolkt doordat
ook geïnterneerden van andere kampen op Java
hier bijeengebracht werden. Samen met mijn beste
vriend en slapie Guus Vleeschdrager was ik ingedeeld bij de technische dienst en we moesten aparte
bamboe loodsen bouwen voor dysenteriepatiënten.
Onze leraar overste Monté en ook een aantal andere
docenten gaven ons weer les, zodat ik in het kamp
al eindexamen kon doen in sommige vakken. Later
kregen we zware corveediensten buiten het kamp
en moesten we in de felle zon de spoorlijn tussen
Madjalaya en Tjitjalenka aanleggen. Dit was een
traject van 15 km en het lag 28 km ten oosten van
Bandoeng. Doodmoe, uitgedroogd en uitgehongerd
kwamen we elke avond thuis.
Een verjaardag om nooit te vergeten
Mijn 18e verjaardag op 8 augustus 1945 was een
bijzondere dag. Bij thuiskomst vroeg de Japanse
kampleiding om een radioreparateur om de ultra
korte golf voor de buitenlandse ontvangst juist te
herstellen. Ik heb mij gemeld. De Japanner leverde
mij het gereedschap en ik vroeg ook om een
koptelefoon, zodat ik stiekem nog wat nieuws kon
opvangen. Midden in een nieuwsuitzending hoorde
ik dat Hiroshima met één bom was weggevaagd.
Ook de Japanner was hier diep van onder de indruk.

Vervolgens gaf hij mij als dank een bord rijst en een
gehaktbal. Het was het beste maal dat ik ooit heb
gekregen. De Japanner vroeg zich af wat er nu met
hen zou gebeuren nu zij de oorlog hadden verloren.
Ik antwoordde dat zij waarschijnlijk beter behandeld
zouden worden, dan zij ons hadden behandeld.
Het weerzien met moeder
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan. Dankzij de
goede contacten van de kampleiding wisten wij dat
nog dezelfde dag. Wij konden op eigen risico het
kamp uit lopen. Enkele dagen na de door Soekarno
uitgeroepen Republiek Indonesia liep ik het kamp
uit en het centrum van Bandoeng in. Ik trof er blije
mensen met rood-witte vlaggen. Ze kwamen met
uitgestrekte hand op mij af en wilden ‘samen het
land weer opbouwen’. Op 28 augustus kregen wij
via het Rode Kruis telegrammen voor mijn vriend
Guus Vleeschdrager. Daarin stond dat zijn moeder
was overleden in het ziekenhuis van Semarang.
Mijn moeder lag zelf ook in dit ziekenhuis. Pas op
30 augustus zijn mijn vader en ik het kamp uitgelopen om mijn moeder op te zoeken. In onze onderbroeken hadden mijn vader en ik in de oorlog altijd
wat diamanten in een stukje fietsband bewaard,
dat voelden de Japanners niet bij de controles.
Nu kwamen deze goed van pas voor de treinkaartjes
en een hotelkamer. Bij het ziekenhuis aangekomen
mochten we niet meteen naar binnen, maar moesten
eerst de dodenlijsten doorkijken. Gelukkig stond ze
daar niet op. Daarna mochten we doorlopen, maar
zagen haar nergens. Zij herkende ons vanuit haar
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Foto: Ellen Lock.

Ik heb al haar kampbrieven nog bewaard.

ziekbed en riep zo hard ze kon om mijn vader: ‘Jaap,
Jaap!’ Ze woog nog slechts 45 kilo. Mijn vader en ik
vonden een hotelkamer in de buurt en hebben haar
vaak bezocht. Overdag was ik vrijwilliger voor de
zware klussen in het vrouwenkamp Halmaheira waar
mijn moeder geïnterneerd was geweest.
Mijn moeder is zonder infuus en de juiste medicijnen op 1 oktober gestorven. Ze had een heftige
doodsstrijd, want ze wilde bij ons blijven. Ik heb al
haar kampbrieven nog bewaard. De Engelse bevrijdingstroepen en het Rode Kruis hadden geen tijd
voor een begrafenis, maar in de tropen moet dit
binnen 24 uur gebeuren. De ziekenhuisdirectie bood
ons uit naam van de Republiek Indonesia aan om
moeders begrafenis te verzorgen en heeft dit keurig
en gratis gedaan.
Bersiap
Opeens was de kortstondige vrede ten einde en
werden mijn vader en ik opgepakt door Indonesische vrijheidsstrijders. Zij brachten ons naar de
Boeloegevangenis, waar wij drie dagen in een cel
hebben gezeten. De vrijheidsstrijders, voorzien
van automatische wapens, hadden ook Japanners
gevangen genomen. Om deze te bevrijden werd
de gevangenis door de Kempetai aangevallen. We
hoorden vele schoten en dachten: ‘Nu zijn wij aan
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de beurt!’ Mijn vader keek door de tralies en zag een
Japanner al naar een handgranaat grijpen, die hij in
onze cel wilde gooien. Mijn vader riep: ‘Niet doen,
wij zijn Hollanders!’ Daarop heeft deze Japanner ons
juist bevrijd. Met hem verzorgden wij de gewonde
Japanners. De Kempetai heroverde de gevangenis en
bracht ons naar het Halmaheirakamp, waar we door
hen werden beschermd tegen de vrijheidsstrijders. Uit
een verlaten bioscoop nam ik versterkers mee die ik
in Halmaheira kon aansluiten op mijn radioverbinding.
Voor het eerst hoorden we van de vernietiging van de
Joden in Europa en het hele kamp was aangeslagen.
Mijn vader en ik ergerden ons aan de corruptie in
Semarang. Zieken werden niet tijdig weggevoerd,
maar vriendjes konden wel naar Australië. Ook
werden we nog geregeld beschoten door vrijheidsstrijders. Pas in Batavia voelde ik me vrij. Om naar
Nederland te komen monsterden enkele kampgenoten en ik ons aan op een Nederlands vrachtschip. Ik werd koksjongen op de Fort Nassau.
Omdat het vrachtschip oorlogsmateriaal aan boord
had, kreeg het van de Engelsen geen toestemming
om te lossen. Het schip bleef maar op de rede
liggen. Aan boord hielp ik de marconist met zijn
defecte apparatuur. Na twee maanden hebben wij
ons aangemonsterd als magazijnbedienden op een
repatriëringsschip. Ik verdiende aan boord zoveel geld
als magazijnbediende met een oorlogsrisicotoelage
dat ik in Delft de eerste tijd goed kon rondkomen.
Gebroken door de oorlog
Na mijn studie elektrotechniek kreeg ik goede banen
en heb samen met een team uitvinders veel mooie
apparatuur mogen maken. Mijn vriend Guus Vleeschdrager woonde bij Indische kennissen van mijn ouders in huis en zo raakte ik bevriend met hun dochter
Lies Elion. In 1951 trouwden wij en kregen vijf zonen.
Mijn schoonouders waren - net als wij - veel Europese familie verloren en organiseerden diners voor
alleenstaande weduwen en weduwnaars. Uit deze
avonden zijn heel wat huwelijken voortgekomen.
Zo hertrouwde mijn vader een tante van mijn vrouw.
Als scherven kwamen we bijeen, gebroken door
de oorlog. Je hoefde er niets over te zeggen, één
enkele blik van herkenning was genoeg.
Interview: Ellen Lock

Foto: Margaret Leidelmeijer.

Drie vertrekkende leden
van de Pensioen- en
Uitkeringsraad blikken terug

Paul Joseph, Ineke Everts-Kuik en Rein Frölings.

De Pensioen- en Uitkeringsraad (verder: de Raad)
voert samen met de SVB de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de Algemene
Oorlogsongevallenregeling (AOR) uit. De Raad
bestaat uit mensen die de verschillende doelgroepen vertegenwoordigen. De samenstelling van de

Raad is per 1 januari jongstleden gewijzigd. Ineke
Everts-Kuik, Paul Joseph en Rein Frölings hebben
afscheid genomen van de Raad. In dit interview
hebben wij de afscheidnemende leden gevraagd
terug te kijken op hun werk voor de Raad.
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Waarom zijn jullie dit werk gaan doen?
Ineke: Als kind heb ik de Tweede Wereldoorlog in
Nederlands-Indië meegemaakt. Voor mij begon de
oorlog op 8 februari 1942, toen mijn moeder, jongere broer en ik bij de Japanse inval moesten vluchten
van Borneo naar Java. Mijn vader bleef achter en
is de volgende dag door de Japanners vermoord.
Ruim vier jaar hebben we gezworven en zaten we
in verschillende kampen op Oost- en Midden-Java.
Door mijn bestuurswerk bij de Stichting Pelita was ik
al betrokken geraakt bij het werk voor de oorlogsgetroffenen. Ik was onder de indruk van het feit dat
er vele jaren na de oorlog nog mensen zijn voor wie
de oorlog nog steeds hun leven bepaalt. Door in
1992 toe te treden tot de Raad kon ik mij ook op een
andere plek voor de oorlogsgetroffenen inzetten.

Verbonden met lotgenoten
Paul: In 1988 ben ik voorgedragen om dit werk
te gaan doen. Ik heb de Tweede Wereldoorlog
meegemaakt als kind uit een Joods gezin dat naar
Zwitserland is gevlucht. Dit maakt dat ik mij verbonden voel met alle oorlogsgetroffenen. Ik ben er goed
doorgekomen vind ik zelf en vind het daarom een
voorrecht om mij te mogen inzetten voor mijn medelotgenoten die het minder goed hebben getroffen.
Rein: Ik ben kort na de oorlog geboren en altijd
geïnteresseerd geweest in de Tweede Wereldoorlog. Die interesse is vanaf de jaren ’80 nog verder
aangewakkerd door mijn werk voor de Stichting
Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) en
voor de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (CAOR). Hierbij heb ik veel
contact gehad met Indische oorlogsgetroffenen.
Hun verhalen hebben mij zodanig geraakt dat mij
dit heeft gemotiveerd om dit werk te blijven doen
en om lid te worden van de Raad toen de AOR in
2015 werd overgeheveld naar de Raad.

Wat houdt het werk van een lid
van de Raad in?
Rein: De Raad maakt beleidsregels ten behoeve van
de uitvoering van de wetten en AOR door de SVB.
Door het schriftelijk vastleggen van deze beleids-
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regels maakt de Raad duidelijk hoe de wettelijke
regelingen moeten worden toegepast als dit in de
wet zelf niet voldoende helder is omschreven. Met
deze beleidsregels in de hand kan de SVB op aanvragen die worden ingediend beslissen. Als het
beleid niet duidelijk is, of als er geen beleidsregel
voor is, dan vraagt de SVB de Raad om een advies
hoe op de aanvraag dient te worden beslist.
Paul: De leden van de Raad houden ook hoorzittingen, waarin een persoon die het niet eens is met
een beslissing van de Raad zijn bezwaarschrift kan
toelichten. Dit heb ik altijd één van de mooiste
onderdelen van het werk gevonden, omdat je daarbij
rechtstreeks contact hebt met de aanvragers zelf.
Ineke: Verder beslist de Raad over de toelating tot
de regelingen bij moeilijke individuele aanvragen
of twijfelgevallen. Dit zijn bijvoorbeeld zaken waarbij het draait om de vraag of de oorlogsgebeurtenissen voldoende bevestigd zijn, of om de vraag of
een gebeurtenis onder de werking van de regeling
valt. Dit is één van de lastigste onderdelen van het
werk vind ik persoonlijk. In de hoorzittingen kreeg
ik vaak de vraag: ‘Waarom ben ik afgewezen?
Geloven jullie mij niet?’. Het is dan vaak lastig uit
te leggen dat er een zekere mate van bevestiging
nodig is over de genoemde gebeurtenissen tijdens
de oorlogsjaren. Zo is bijvoorbeeld voor de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
(Wubo) in de wettekst geregeld dat slechts een
aantal specifieke gebeurtenissen voor deze regeling
in aanmerking komt. Algemene omstandigheden
die veel mensen in een oorlogssituatie meemaken,
zijn dan niet voldoende. Er moet daarbij ook sprake
zijn van een bepaalde mate van ‘directe betrokkenheid’. Dit soort zaken kan wel worden uitgelegd
en de meeste mensen begrijpen het dan ook wel,
maar natuurlijk is het niet altijd bevredigend voor
de aanvrager. In de vergaderingen waar de individuele aanvragen worden besproken ziet de Raad
zich dus soms gesteld voor moeilijke beslissingen,
maar na discussie en weging van de verschillende
argumenten voor en tegen komen we altijd tot een
goed afgewogen oordeel. Dit betreft meestal een
unanieme beslissing, slechts af en toe moet er
worden gestemd.

Hoe kijken jullie terug op het werk?
Ineke: Ik zal het vergaderen missen. De discussies
tussen de leden waren altijd boeiend, ook omdat
de opleiding en achtergrond van iedereen zo verschillend was. Ieder bracht zijn persoonlijke kennis,
inzichten en expertise in. Daarbij wil ik ook de grote
inzet van de medewerkers van de SVB noemen, die
ons voorzagen van de stukken en zonder wie wij ons
werk niet goed zouden hebben kunnen doen.

Ieder bracht zijn
persoonlijke expertise in
Rein: Met veel voldoening kijk ik terug op de afgelopen twee jaar omdat het resultaat van alle inspanningen is dat de overgang van de AOR naar de Raad en
de SVB heeft geresulteerd in een zo goed als geruisloze overdracht en een goed lopende uitvoeringspraktijk, waardoor de AOR-uitkeringsgerechtigden
er nauwelijks iets van hebben gemerkt.
Paul: Ik zal het enthousiasme en de betrokkenheid
van mijn collega’s waarmee ik al die jaren in teamverband mocht functioneren gaan missen. Het was
altijd een voorrecht om aan dit stelsel van oorlogswetten te hebben mogen meewerken.

Alle vertrouwen in de
toekomst van de Raad
Hoe zien jullie de toekomst van de Raad?
Rein: De Raad blijft bestaan en zal dit belangrijke
werk voortzetten, maar omdat het aantal aanvragen
in de loop der jaren steeds minder is geworden, zal
de Raad kleiner worden. Afgelopen jaar bestond de
Raad nog uit negen personen. Volgens de planning
bestaat de Raad in 2019 nog uit vijf personen.
Paul: Tegelijkertijd is er ook sprake van een wisseling in de samenstelling. Ik ben zeer verheugd dat in
2016 uit mijn achterban een nieuw lid voor de Raad
is gevonden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Henny
Troostwijk in de toekomst samen met de zittende
leden blijft zorgen voor een kwalitatief hoogstaande
toepassing van de wetten voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen en de AOR.
Ineke: In 2017 gaat de Raad op zoek naar een nieuw
lid uit de Indische doelgroep. Gelet op de leeftijd
van de eerste generatie oorlogsgetroffenen worden
nieuwe leden gezocht in de tweede generatie.
Zij moeten dit belangrijke werk gaan voortzetten.
Interview: Ingmar Wolfert

Nieuw lid van de Raad
Per 1 januari 2017 is mevrouw Henny Troostwijk door staatssecretaris Van Rijn voor een
periode van vier jaar benoemd tot lid van de
Pensioen- en Uitkeringsraad. Mevrouw Troostwijk is geboren in 1954 en thans werkzaam als
rechter (Staatsraad) bij de Raad van State.
Daarnaast is zij (onder andere) bestuurslid van
de Stichting afwikkeling Marorgelden Overheid
en voorzitter van het Genootschap voor Joodse
Wetenschap in Nederland.
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Virry de Vries Robles, 5 jaar.

Iedereen keek zwijgend toe
‘De sterdraagplicht, de razzia’s, kamp Westerbork,
het overviel me allemaal. Als kind werd mij niets
verteld, opeens was ik toevallig Joods, moest ik
een ster dragen en werden we opgepakt.’, vertelt
Virry de Vries Robles.
In 1943 werd Virry de Vries Robles met haar ouders
in Amsterdam opgepakt. Zij zat samen met haar
moeder in kamp Westerbork gevangen tot het einde
van de oorlog. ‘Niemand in de straat kwam ons te
hulp, iedereen keek zwijgend toe hoe wij werden
afgevoerd. Dat doet je vertrouwen in de medemens
geen goed. Juist in deze tijd wil ik als gastspreker
van Herinneringscentrum Kamp Westerbork op
scholen jongeren aanspreken, ook op hun verantwoordelijkheid voor minderheden in ons land.’
Mijn ouders vertelden mij niets
Mijn vader was een net afgestudeerde huisarts, toen
ik geboren werd op 2 juli 1932 in het ziekenhuis aan
de Overtoom in Amsterdam, wat nu een revalidatiecentrum is. Ik kom uit een Joodse artsenfamilie,
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maar ben niet religieus opgevoed. Mijn moeder was
laborante, maar gaf voor het huwelijk haar baan op.
Mijn ouders hadden een druk sociaal leven en woonden tijdelijk aan het Olympiaplein. Als er visite was,
mocht ik met mijn moeder aan de piano een liedje
zingen en dan moest ik de kamer uit. We verhuisden
naar de Willem de Zwijgerlaan, waar mijn vader zijn
huisartsenpraktijk opende. Soms mocht ik met hem
mee in zijn auto visite rijden en die uitstapjes vond
ik heerlijk. Net als velen in onze familie wilde ik
later arts worden. Ik was dol op mijn moeders DuitsJoodse moeder. Zij maakte onder andere matzeballensoep en vele Joodse gerechten, waar ik van
smulde en waarbij ik haar mocht helpen. Na de
oorlog hoorde ik van mijn ouders dat ze in 1939
hebben overwogen naar Amerika te gaan. Mijn
oma bracht hier tegenin: ‘Ik ben Duitse, dus zullen
ze mij niets doen.’
Opeens moest ik een ster dragen
Tijdens de mobilisatie werd mijn vader opgeroepen
als reserveofficier. Zijn uniform vond ik mooi en hij

droeg een pistool, waar ik niet aan mocht zitten.
Toen de Tweede Wereldoorlog begon was ik 8 jaar
en ik zat in de derde klas van de lagere school. In
de begindagen van de oorlog stond ik een keer met
mijn vader voor het raam te kijken naar een geallieerd vliegtuig dat door het Duitse afweergeschut
naar beneden werd geschoten en in brand vloog.
De oorlog leek mij toen nog spannend. In de eerste
twee oorlogsjaren ontging mij als kind vrij veel van
de anti-Joodse maatregelen, omdat mijn ouders mij
niets vertelden. Mijn vader mocht alleen nog maar
Joodse patiënten helpen. In 1941 moest ik opeens
naar een Joodse school lopen aan de andere kant
van de stad. Ik begreep niet waarom, want ik voelde me niet anders dan gisteren. Als donderslag bij
heldere hemel moest ik een ster op mijn jas dragen.
Dat voelde alsof je als vee werd gebrandmerkt.
Op mijn vragen kreeg ik van mijn ouders nooit
antwoord, dus alles wat volgde overviel me.
Virry in de oorlog, 1943 of 1944.

Tweemaal van huis gehaald in 1943
Mijn vader ging als arts via de Joodse Raad werken
in de verzamelplaats voor Joden: de Hollandsche
Schouwburg. In 1942 en 1943 werden opgepakte
Joden in Amsterdam via de Hollandsche Schouwburg met de trein naar het doorgangskamp Westerbork gestuurd. De SS’er Aus der Fünten was belast
met het afvoeren van de Nederlandse Joden en had
zijn kantoor in de Hollandsche Schouwburg. Mijn
vader heeft daar op de eerste etage een ziekenboeg
gemaakt. Samen met de beheerder van de Hollandsche Schouwburg, de Duits-Joodse Walter Süskind,
het studentenverzet en anderen, hielp hij Joodse
kinderen onderduiken via de crèche aan de overkant
van de straat.
Mijn oma naar wie ik vaak met mijn autoped ging,
bleek plotseling weg te zijn. Vragen aan mijn ouders
waar oma was, werden niet beantwoord. In 1943
werden wij als gezin tweemaal van huis gehaald.
De eerste keer werden we naar de verzamelplaats
aan de Polderweg vlakbij station Muiderpoort
gebracht, waar we met veel lotgenoten een nacht
in de openlucht stonden. Toen de volgende morgen Aus der Fünten kwam en mijn vader zag staan,
mochten we naar huis lopen. Bij thuiskomst was
alles van waarde gestolen door de buren, die een
deel van onze spullen hebben teruggegeven.

Iedereen keek zwijgend toe
De tweede keer werden we opgehaald door twee
WA-mannen en een politieagent. Ze stormden naar
binnen en zeiden ‘Koffers pakken!’ Omdat hun politieauto heel lang wegbleef, wilden de drie nazi’s een
lege koffer hebben. Daarin verdwenen alle spullen
die ze uit onze net gepakte koffers en uit ons huis
meenamen. Ik werd daar steeds kwader om. Intussen
was de hele straat uitgelopen om zwijgend toe te
kijken hoe wij werden meegenomen. Ik moest met
mijn koffer door de rijen buurtbewoners die auto in.
Dat vergeet ik nooit meer. Ze brachten ons naar het
Kleine Gartmanplantsoen, waar we veertien dagen
in de toenmalige gevangenis hebben gezeten.
Mannen en vrouwen zaten gescheiden. Er kwamen
telkens nieuwe mensen binnen die mijn vader dan
moest keuren, waaronder ook psychiatrische patiënten. Daar was ik echt bang voor. Toen we op
30 november 1943 op transport naar Westerbork
moesten, was mijn moeder twee maanden zwanger.
We zaten te midden van de psychiatrische patiënten
in de trein.
Leven in het hier en nu
Bij aankomst in kamp Westerbork werden we geregistreerd. Medegevangenen hadden voor ons een
feestmaal gemaakt, maar ik wilde alleen maar naar
13

Foto’s links: Bernard en
Suze Adele de Vries Robles.
Foto rechts: het naamplaatje.

huis. In het kamp heb ik Joodse les gekregen en
liedjes geleerd. Mijn slaapplaats was het bovenste
bed van een driepersoons stapelbed, waar mijn
moeder direct onder sliep, in de vrouwenhelft van de
barak tussen 150 andere vrouwen. In de andere helft
sliepen 150 mannen. In het midden was de ingang
en ook een kacheltje. Achterin waren een soort troggen met daarboven kranen met koud water - als wasbakken. Buiten in de openlucht waren de wc’s; een
houten plank met een gat in het midden, een half
deurtje en zijschotten, zeven naast elkaar. ’s Nachts
ging ik met een knijpkat naar de wc. In het kamp golden andere regels en het was ieder voor zich. Er was
geen privacy. Als ik mijn moeder iets vroeg, kreeg
ik van zes kanten antwoord. Er werd gestolen van
elkaar en van wat achterbleef van de weggevoerden.
Er was geen honger, want op het kampterrein lag
een boerderij. Wel leden we kou door die flinterdunne dekens. Mijn moeder moest in het kamp werken,
dus ik was op mezelf aangewezen. Toen er geen
school meer was, werden ook de kinderen aan het
werk gezet. We moesten bijvoorbeeld op het land
werken, hout sprokkelen en batterijen slopen om het
zilverpapier te hergebruiken. In januari 1944 werd
mijn vader door Aus der Fünten teruggeroepen naar
Amsterdam. Hij stuurde mijn moeder berichten op
het vloeipapier van een pakje sigaretten. Die pakjes
kwamen wel door de censuur heen. Bijna altijd werden de kinderen die er waren op transport gesteld.
Echte vriendschappen kreeg ik dus niet. Mijn gevoel
had ik uitgeschakeld, want ik had geen verleden en
geen toekomst meer. Ik leefde in het hier en nu.

bij haar bevalling van de beste Joodse artsen.
Ik figuurzaagde een naamplaatje voor mijn broertje,
dat hij zijn hele leven bij zich heeft gedragen. Op
13 september 1944 moest ons gezin op transport.
Mijn moeder, mijn babybroertje en ik werden in een
trein geplaatst die naar Bergen-Belsen zou gaan.
Mijn vader was er niet. De SS-kampcommandant
Gemmeker wilde ons gezin compleet afvoeren.
Een half uur voor vertrek mochten wij uit de trein om
op mijn vader te wachten die uit Amsterdam moest
komen. Vier dagen later, op 17 september 1944, was
de nationale spoorwegstaking. Daarna is er nooit
meer een trein vertrokken uit het kamp Westerbork.
Daarom noem ik mezelf een gelukskind.

Een gelukskind
Op 22 juli 1944 werd mijn broertje Erich Hans in het
kampziekenhuis geboren. Mijn moeder kreeg hulp

Na de oorlog werden er door de Nederlandse regering opgepakte foute Nederlanders in de leegstaande barakken geplaatst. Zij werden bewaakt door
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Een stofwolk in de verte
Vlak voor de bevrijding hoorden we vele schoten in
de verte. Op 11 april 1945 waren opeens alle Duitse
kampbewakers verdwenen. ’s Nachts hebben ze alle
dieren geslacht, in stukken gehakt en in de vuilnisbak gegooid. Uit angst durfden we die dag niet het
kamp uit. Op 12 april 1945 zagen we plotseling in de
verte een stofwolk naderen. We renden ernaartoe.
Tot onze grote vreugde waren het Canadese soldaten met tanks. Wij werden op de tanks gehesen en
reden met hen het kamp binnen. De Canadezen bleven ongeveer veertien dagen in de buurt om de boel
te zuiveren. Iedere dag kwam een Canadese soldaat
bij ons koffie drinken met zelfgemaakte appeltaart.
Zo sprak ik al snel mijn eerste woordjes Engels en
werd verliefd. Van vliegtuig-plexiglas figuurzaagde
ik voor ons allebei een ring met elkaars initialen.

Joodse mannen, die net zo deden als de nazi’s met
ons. Ik dacht wie is nu mijn vijand? Mijn moeder, mijn
babybroertje en ik zijn nog tot half juni 1945 in kamp
Westerbork gebleven. Toen pas mochten we naar
huis. Mijn ring en het naamplaatje voor mijn broertje
heb ik onlangs aan het Herinneringscentrum Kamp
Westerbork geschonken.
Soms komt het verleden ineens boven
Ondanks mijn schoolachterstand ging ik naar het
gymnasium, omdat ik arts wilde worden. In 1946
kreeg ik nog een zusje, maar in 1947 gingen mijn
ouders uit elkaar. In de tweede klas bleef ik zitten
en daarna moest ik van school af. Op mijn zestiende
ging ik al het huis uit, want mijn moeder ging met
mijn broertje en zusje in het Gooi wonen en mijn vader werd anesthesist in Amsterdam en hertrouwde.
Van vaders kant kreeg ik nog twee halfbroertjes. Met
hen allemaal bleef ik contact houden, maar werd op
mezelf teruggeworpen. Het voortgezet onderwijs
maakte ik af bij de Werkplaats van Kees Boeke in
Bilthoven, terwijl ik in een pleeggezin woonde. Het
duurde lang voordat ik mijn draai vond met zoveel
ballast van de oorlog in mijn hoofd. Koffers pakken om op vakantie te gaan heb ik heel lang niet
gekund. Je blijft een tijd lang wantrouwend naar je
medemens. Soms komt het verleden ineens boven.

Ook al denk je het verwerkt te hebben, het kan
je zomaar ineens weer overvallen en dan zijn je
gedachten ineens weer terug in die oorlogstijd.
Levenservaring doorgeven
Uiteindelijk is het me gelukt om de sociale academie
af te ronden en me te specialiseren als gezinstherapeute. Dankzij mijn levenservaring kon ik de zogenoemde ‘lastige’ kinderen goed helpen. Vaak is er
iets met de ouders aan de hand of er is een medische oorzaak te vinden. Een kind wordt niet vanzelf
‘onhandelbaar’. Begin jaren ’70 ben ik met mijn
moeder voor het eerst naar het voormalige kampterrein gegaan om het heden en verleden aan elkaar
te breien. Het kamp was toen net afgebroken en we
vonden het niet te vergelijken met toen. Mijn vader
kon er niet over praten. Graag zou ik een reünie willen met andere kinderen uit mijn kamptijd, maar tot
nu toe is dat niet gelukt. Als gastspreker van Westerbork wil ik zoveel mogelijk voorlichting aan kinderen
geven. Ik wil hen wijzen op hun verantwoordelijkheden naar de wereld om hen heen. Je weet heel goed
wanneer iets niet deugt, maar handel daar ook naar
en probeer nooit dingen te doen ten koste van een
ander. Ik wil hen graag aan het denken zetten.
Interview: Ellen Lock

Foto: Ellen Lock.

Virry de Vries Robles met haar babyalbum, Amsterdam 2017.
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ten toon
Pelgrimsreis Thailand
16 t/m 26 november 2017
Na de succesvolle edities in 2013 en 2015 organiseert de Stichting Herdenking Birma Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS) ook in 2017
een pelgrimsreis langs de Birma Siam Spoorweg.
Het unieke van deze reis is dat niet alleen de erevelden worden bezocht, maar dat ook de exacte
plaatsen van de kampen worden bezocht langs het
tracé van deze voormalige dodenspoorlijn. U krijgt
dan een beter beeld van het persoonlijke verhaal
van de krijgsgevangenen. Het aantal deelnemers
is beperkt tot 34. Als u interesse heeft om deze
unieke reis mee te maken, is het verstandig u snel
aan te melden.
Centraal in het programma staan de omstandigheden waaronder Nederlandse krijgsgevangenen van
Java of Sumatra naar Thailand of Birma zijn getransporteerd, hun werkzaamheden aan de spoorweg
en hun verblijf in de kampen. Tijdens de reis wordt
deelnemers inzicht en kennis aangereikt over de
geschiedenis van de Birma Siam Spoorweg en worden de locaties bezocht die voor de deelnemers van
Wang Pho viaduct.

&

te doen

persoonlijk belang zijn. De reis brengt ons vanaf
het beginpunt van de spoorlijn bij Ban Pong in
Thailand langs voormalige kamplocaties tot aan de
Drie-Pagodenpas op de grens met Birma (Myanmar).
De inhoudelijke begeleiding tijdens de reis is in
vertrouwde handen van Sir Rod Beattie, internationaal erkend expert van deze dodenspoorlijn en van
de staf van het Thailand Birma Railway Centre (TBRC)
in Kanchanaburi. Het programma wordt afgesloten
met een indrukwekkende Herdenkingsdienst op de
erevelden van Kanchanaburi en Chunskai.
De reis vindt plaats van 16 t/m 26 november 2017
Vanuit SHBSS zullen twee bestuursleden meereizen
om de groep te begeleiden. Ook zal er een arts meegaan. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SHBSS: www.shbss.nl. Vragen over deze pelgrimsreis kunt u richten aan: Edu H. Harms, algemeen
bestuurslid SHBSS, Herenweg 44B, 3648 CJ Wilnis,
tel: 06-589 18077, e-mail: edu.harms@hotmail.com

Samuel Jesserun
de Mesquita
Joods Historisch Museum
Tot en met 11 juni 2017
Het Joods Historisch Museum wijdt van 23 januari
tot en met 11 juni 2017 een tentoonstelling aan
tekenaar, graficus en sierkunstenaar Samuel
Jessurun de Mesquita (1868-1944). Tijdens zijn
leven werd De Mesquita als kunstenaar en als leraar
zeer gewaardeerd. Als gevolg van zijn dood in de
Tweede Wereldoorlog en een drastisch veranderd
kunstklimaat in de naoorlogse jaren, raakte zijn
werk enigszins uit het zicht. Het Joods Historisch
Museum beheert tegenwoordig een brede collectie
van zijn werk.

Graficus Esscher was zijn bekendste leerling
Van 1902 tot 1926 was De Mesquita leraar aan de
School voor Kunstnijverheid in Haarlem, waar de
graficus M.C. Esscher (1898-1972) tot zijn bekendste
leerlingen behoorde. Na de inval van de Duitsers in
1940 en de daarop volgende anti-Joodse maatregelen raakte het gezin De Mesquita vrijwel volledig
geïsoleerd. In de nacht van 31 januari op 1 februari
1944 werden Samuel Jessurun de Mesquita, zijn
vrouw en zijn zoon van huis gehaald en gedeporteerd. Geen van drieën overleefde de oorlog.
Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1,
1011 PL Amsterdam, tel: 020-5310310, website:
www.jck.nl, e-mail: info@jck.nl

Foto: collectie Museum Bronbeek

Nieuwe tekentechniek
Samuel Jessurun de Mesquita werd in 1868 geboren
in een artistiek Portugees-Joods milieu. Zijn oudere
broer Joseph was fotograaf en de beeldhouwer
Joseph Mendes da Costa was zijn neef, vriend en
latere zwager. Na een korte leertijd op een architectenbureau en een opleiding in de kunstnijverheid
en als tekenleraar, werkte hij rond de eeuwwisseling
als vrij kunstenaar. Hij schilderde, aquarelleerde en
ontwikkelde een nieuwe tekentechniek met een
sterk grafisch karakter. De Mesquita’s bronnen van
inspiratie waren scènes uit het dagelijks leven, maar
ook dieren en planten uit Artis. Zijn voorkeur ging uit
naar exotische dieren, vooral hoefdieren en vogels.

KNIL-militair in de jaren 1930.

Determinatiemiddag
foto’s uit NederlandsIndië
Museum Bronbeek
Zaterdag 11 maart 2017
Op zaterdag 11 maart 2017 kan iedereen na vooraanmelding in Museum Bronbeek terecht bij een
expertteam op de foto-determinatiemiddag ‘Mijn
opa was een…’.
Tussen 12.00 en 17.00 uur gaan de teamleden in
op vragen van bezoekers over eigen (familie)foto’s,
die betrekking hebben op Nederlands-Indië en het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).
Veel Nederlanders hebben familieleden die destijds
in het voormalige Nederlands-Indië woonden,
werkten of er als militair gediend hebben. In een
nalatenschap of bij het opruimen vinden zij soms
foto’s en documenten waarop hun familieleden in
Indië staan afgebeeld. Het belang en de betekenis
van die spullen is vaak niet duidelijk. Maar met hulp
van specialisten kan dit materiaal veel vertellen over
het leven van deze familieleden. Museum Bronbeek
organiseert deze middag om mensen gelegenheid
te geven een antwoord op hun vragen te vinden.

Zelfportret Samuel Jessurun de Mesquita, 1900.

Vooraanmelding is noodzakelijk via: dhr. Ravensbergen, e-mail: nb.ravensbergen@mindef.nl
Museum Bronbeek, Velperweg 147,
6824 MB Arnhem, website: www.bronbeek.nl
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ten toon & te doen
Moederliefde.
Ella & Audrey
Airborne Museum ‘Hartenstein’
Tentoonstelling tot 20 augustus 2017
‘Moederliefde. Ella en Audrey’ is een kleine tentoonstelling over het ontstaan van de carrière van
de jonge Britse Audrey Hepburn en de rol van
haar moeder Ella van Heemstra tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Nieuwe
vaststelling
van uw
periodieke
uitkering of
buitengewoon
pensioen
aanvragen?

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog reisde Audrey Hepburn naar Nederland, nadat
ze haar jeugd op een Britse kostschool had doorgebracht. In Arnhem werd ze herenigd met haar
moeder Ella van Heemstra en haar twee broers.
De tentoonstelling belicht Ella’s stuwende rol in
haar dochters carrière en de grijze werkelijkheid die
daarmee gepaard ging. De tentoonstelling bevat
niet eerder vertoond materiaal, waaronder jeugdfoto’s, kindertekeningen en persoonlijke objecten
van Audrey Hepburn.
Airborne Museum ‘Hartenstein’
Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek,
tel: 026-3337710, e-mail: info@airbornemuseum.nl,
website: www.airbornemuseum.nl
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Pensioenen en uitkeringen op grond van de
wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen moeten wij opnieuw vaststellen bij belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke
omstandigheden. U moet hierbij denken aan
alleenstaand worden, trouwen of samenwonen,
opname in een zorginstelling of het ontvangen
van een nieuwe bron van inkomsten.
Niet voor niets wijzen wij er in onze algemene
mededelingen op dat u dergelijke wijzigingen
tijdig aan ons moet doorgeven. Als deze wijzigingen niet direct worden doorgegeven kan dit
tot een aanzienlijk bedrag aan te veel betaald
pensioen of uitkering leiden. Er zijn ook situaties
waarin u zelf een nieuwe vaststelling van uw
pensioen of uitkering kunt aanvragen.

Wanneer kunt u zelf om een
nieuwe vaststelling verzoeken?

Wanneer wordt uw pensioen
of uitkering verhoogd?

Als een inkomstenbron, bijvoorbeeld uw pensioen, wordt verlaagd dan is het mogelijk dat uw
buitengewoon pensioen of periodieke uitkering
hierdoor kan worden verhoogd. U moet hier wel
schriftelijk om vragen. De meeste Nederlandse Pensioenfondsen verlagen hun pensioenen in april 2017
niet. Het is echter mogelijk dat uw pensioen wel
wordt verlaagd of dat uw pensioen al vele jaren niet
of nauwelijks is verhoogd. In deze gevallen kan het
zinvol zijn om een nieuwe vaststelling aan te vragen.

Als u om een nieuwe vaststelling heeft verzocht
maken wij een nieuwe berekening op grond van
uw huidige inkomsten. Een nieuwe vaststelling kan
alleen plaatsvinden als uw periodieke uitkering of
buitengewoon pensioen met meer dan 1% van uw
grondslag hoger wordt. Bij de minimum grondslag bedraagt dit ruim € 21,- per maand en bij een
maximum grondslag ligt de grens op ruim € 44,- per
maand. Een nieuwe vaststelling gaat niet eerder in
dan op de eerste dag van de maand waarin deze is
aangevraagd. Een verhoging van de artikel 19 toeslag Wubo of het Wuv-bedrag voor niet-meetbare
invaliditeitskosten is niet mogelijk, omdat deze vaste
bedragen niet afhankelijk zijn van uw inkomen.

Behalve pensioenen kunnen ook andere inkomsten
lager worden. Naar aanleiding van een wijziging
in de Wet inkomstenbelasting rekenen wij voor
inkomsten uit vermogen met ingang van januari 2017
bij een nieuwe vaststelling met een lager percentage
van het eenmalig vastgestelde vermogen. Wij hebben daarom in december 2016 meer dan 3.000 gerechtigden voor wie de uitkering hoger zou kunnen
worden aangeschreven en gewezen op de mogelijkheid om een nieuwe vaststelling aan te vragen.
Het vermogen zelf wordt overigens niet opnieuw
vastgesteld. Voor de buitengewoon pensioenen
geldt dit niet omdat het daarbij gaat om de werkelijke opbrengsten uit het actuele vermogen.

Hoe kunt u een nieuwe
vaststelling aanvragen?
U moet uw aanvraag indienen met een door u of
uw gemachtigde ondertekende brief. In de brief
geeft u aan dat u een nieuwe vaststelling van uw
periodieke uitkering of uw buitengewoon pensioen
aanvraagt in verband met een verlaging van uw
inkomsten of het langdurig gelijk blijven van uw
inkomsten. Na de ontvangst van uw brief zullen wij
uw actuele inkomsten en persoonlijke omstandigheden opvragen. Als wij deze gegevens hebben
ontvangen, maken wij een nieuwe berekening. Als
uit die berekening blijkt dat uw periodieke uitkering
of buitengewoon pensioen met meer dan 1% van uw
grondslag kan worden verhoogd, volgt een nieuwe
vaststelling. Als die drempel van 1% niet wordt
gehaald, moeten wij uw aanvraag afwijzen.

Heeft u nog vragen?
Vraagt u zich af of het indienen van een aanvraag
voor een nieuwe vaststelling voor u zin heeft, of
wenst u meer informatie over de behandeling van
een dergelijke aanvraag, neem dan contact op
met de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de SVB in Leiden.
SVB Leiden, Afdeling V&O
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
Telefoonnummer +31 (0)71 535 68 88
E-mail info.wvo@svb.nl
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Resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
Door de tevredenheid over de dienstverlening
geregeld te meten krijgen wij een beter zicht op de
zaken die in uw ogen goed gaan of beter kunnen.
In het onderzoek is gevraagd naar uw mening over
de dienstverlening in het algemeen, over de tijdigheid en correctheid van betalingen, over onze informatievoorziening, de afhandeling van aanvragen,
uw ervaringen bij het doorgeven van wijzigingen,
het kenbaar maken van ongenoegen en over de
contacten met onze medewerkers.
Eind 2016 werden 3.450 pensioen- en uitkeringsgerechtigden binnen en buiten Nederland door een
onafhankelijk onderzoeksbureau verzocht om mee
te werken aan het onderzoek naar de tevredenheid
over de dienstverlening van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. In totaal zijn er
1.095 reacties ontvangen. De respons is lager dan in
voorgaande onderzoeken, maar ruim voldoende voor
representatieve resultaten.
Resultaten
De algemene tevredenheid over de dienstverlening
blijft zeer hoog en is ten opzichte van voorgaande onderzoeken wederom iets toegenomen. In dit
onderzoek gaf 95% aan tevreden tot zeer tevreden
te zijn over de dienstverlening. In 2014 was dit 94%.
Het aantal ondervraagden dat ontevreden tot zeer
ontevreden was kwam uit op 2%. Als rapportcijfer
voor de dienstverlening werd gemiddeld een 8,4
gegeven (dit was 8.3 in 2014). Personen met een buitengewoon pensioen waren over het algemeen meer
tevreden dan personen met een uitkering. Binnen
de groep van personen met een uitkering was de tevredenheid over de Wubo en de Wuv hoger dan die
over de AOR. Cliënten in het buitenland bleken over
het algemeen iets positiever over de dienstverlening
dan cliënten die in Nederland wonen.
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Contacten
Bij contacten met de afdeling V&O waren de ondervraagden vooral tevreden over de respectvolle en
vriendelijke behandeling, het nakomen van afspraken en het goede luisteren naar de vraagsteller. De
tevredenheid over de betalingen, het doorgeven van
wijzigingen, het blad Aanspraak en de informatievoorziening in de vorm van folders en mededelingen
is groot. Wat volgens u beter kan, is het meedenken
bij problemen of het nemen van verantwoordelijkheid voor dingen die niet goed zijn gegaan. Uit het
onderzoek blijkt ook dat lang niet iedereen zijn of
haar ongenoegen aan ons kenbaar maakt. Zij die dat
wel doen in de vorm van klachten of bezwaarschriften zijn echter niet altijd tevreden met het resultaat.
Uit het onderzoek bleek verder dat de website niet
altijd de informatie biedt die u zoekt en dat er iets
meer gebruik wordt gemaakt van e-mail.

RAPPORTCIJFERS
Totaal

8,4

Wbp/Wbpzo/Wiv

8,6

Wubo

8,5

Wuv

8,4

AOR

8,3

Buitenland

8,6

Nederland

8,3

KLANTTEVREDENHEID
2016

95% (zeer) tevreden

3% neutraal

2% ontevreden

2014

94% (zeer) tevreden

5% neutraal

1% ontevreden

2012

92% (zeer) tevreden

7% neutraal

1% ontevreden

2009

90% (zeer) tevreden

9% neutraal

1% ontevreden

Hoewel e-mail en internetgebruik onder u iets is
toegenomen (van 11 naar 17%) geeft u aan met
uw vragen het liefst contact te zoeken per telefoon
(59%). Een kwart van de ondervraagden geeft aan
schriftelijk te corresponderen. Het blijft dus heel
belangrijk dat u direct telefonisch contact met ons
kunt opnemen zonder wachttijden en dat wij in onze
contacten blijven voldoen aan uw verwachtingen
over kennis van zaken, begrip en respect.
Hoe verder?
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
worden uitgebreid besproken met onze medewerkers
en met de leden van de Pensioen- en Uitkeringsraad
en de Cliëntenraad. Zaken die in uw ogen goed
gaan moeten ook goed worden geborgd. Bij zaken
die volgens u beter kunnen, wordt onderzocht waar
verdere verbeteringen mogelijk zijn. De nadruk daarbij zal liggen op de dienstverlening die u van ons
verwacht en op onze informatievoorziening.

Aangezien is gebleken dat meer cliënten met het
verstrijken van de jaren moeite krijgen met het invullen van formulieren, zullen wij ook onderzoeken hoe
wij waar nodig daarbij kunnen helpen. Ook zullen
we bekijken of er andere manieren zijn waarop u uw
mening over de dienstverlening kunt geven.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
cliënten die hebben meegewerkt aan dit anonieme
onderzoek. Dankzij u weten wij hoe de geboden
kwaliteit van onze dienstverlening wordt ervaren en
waar verdere verbetering wenselijk is.
Meer informatie?
Als u meer informatie wenst over dit onderzoek of
als u iets wilt weten over bijvoorbeeld het huidige
aantal gerechtigden, de gemiddelde hoogte van
pensioenen en uitkeringen of het aantal aanvragen
per wet op jaarbasis, dan kunt u contact opnemen
met de redactie van Aanspraak. De contactgegevens
vindt u op de achterzijde van Aanspraak.

&

Vraag
antwoord
Voor mijn oorlogsletsel kreeg ik een beschikking
van u voor 18 behandelingen per jaar. Mijn ziektekostenverzekering vergoedt er 12. Heb ik in totaal
dan recht op 30 behandelingen?
In uw beschikking staat dat u recht heeft op een
vergoeding van 18 behandelingen per jaar, voor
zover de kosten daarvan niet door andere instanties
(waaronder uw ziektekostenverzekering) worden
gedekt. Als uw verzekeraar in een jaar 12 van de
18 behandelingen heeft vergoed voor dezelfde klachten als waarvoor u recht heeft op 18 behandelingen,
dan kunnen wij in datzelfde jaar ten hoogste nog
6 behandelingen vergoeden. Ook kunt u het eventuele
eigen risico dat uw verzekeraar voor 12 behandelingen
in rekening heeft gebracht bij ons declareren.
Ik heb als oorlogsgetroffene nu één dagdeel huishoudelijke hulp per week, maar dit moet uitgebreid
worden. Wat is daar voor nodig?
Stuur ons een kort briefje toe, waarin u verzoekt
om een uitbreiding van uw huishoudelijke hulp.
Een uitbreiding van de hulp naar twee dagdelen
per week is mogelijk als u door gezondheidsklachten, die door de oorlog zijn ontstaan, ook niet meer
in staat bent om licht huishoudelijk werk te verrichten. Bij de Wuv en de Wubo geldt dat de uitbreiding
naar twee dagdelen aan oorlogsgetroffenen die
70 jaar of ouder zijn ook kan worden toegekend als
zij geen licht huishoudelijk werk kunnen verrichten
op grond van andere, niet door de oorlog ontstane,
gezondheidsklachten.
Ik ontvang een Wuv-uitkering. Wat moet ik doen
als mijn pensioen in april wordt gekort?
Als uw pensioen wordt verlaagd of als uw pensioen
al geruime tijd niet is verhoogd, kunt u om een
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nieuwe vaststelling van uw Wuv-uitkering verzoeken.
Wij berekenen uw uitkering dan opnieuw op basis
van uw actuele inkomsten in de maand waarin u
uw aanvraag heeft ingediend. Als het verschil in uw
voordeel meer is dan 1% van uw grondslag wordt
een hogere Wuv-uitkering vastgesteld. Elders in
Aanspraak gaan wij uitgebreider in op de mogelijkheden voor nieuwe vaststellingen.
Ik heb vroeger een brochure over de Wubo
gehad, maar ben die kwijtgeraakt. Is die brochure
nog steeds beschikbaar?
Er zijn brochures beschikbaar over diverse onderwerpen voor alle wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Als u over internet beschikt, kunt u de
meest actuele brochures en folders vinden op de
website van de SVB (www.svb.nl/wvo) door te klikken
op “compleet overzicht” en vervolgens op “brochures
en formulieren”. Als u de brochure liever per post
ontvangt, neem dan contact op met de afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen.
Betaaldata 2017
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze
betalingsopdrachten aan de banken versturen.
De betaaldata van de buitengewone pensioenen
die via de Stichting 1940-1945 verlopen, kunnen
hiervan afwijken. Bij overboekingen naar het
buitenland is de ontvangstdatum afhankelijk van
de werkdagen van lokale banken.
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Horizontaal 1 heiligenbeeld 5 beleefd 9 op de wijze van 12 behoeftig
14 sprookjesfiguur 15 acteerprestatie 16 wees gegroet 17 eten (gewestelijk) 19 bedrog 21 honderd gram 22 bolgewas 23 verduren 25 buidelbeertje 27 rookwaar 29 tocht 31 reeds 33 rondhout 34 afgebroken stuk
35 reclamefilmpje 37 vergaan hout 39 binnen 40 doorwaadbare plaats
41 rund 42 Japanse munt 43 Engels bier 45 biljartstok 46 niet lang
geleden 47 landbouwwerktuig 48 spoedig 49 moeder 50 drift 52 twijg
54 tropisch hardhout 55 een groot aantal 56 zangnoot 57 ruimte in de
mond 58 ondergrondse spoorweg 59 strepen 61 riviervis 63 muzieknoot
64 mondstuk van een paard 65 uitkomst van een optelling 67 nadrukkelijke belofte 68 bij herhaling 69 zijrivier van de Elbe 70 bovendien
72 op welke wijze 73 vurig bewonderaar 74 babysit 75 een vierde deel.
Verticaal 2 huisdier 3 Noorse munt 4 vanwege 6 voegwoord 7 stommeling 8 heks 9 Griekse zonnegod 10 rivier in Rusland 11 indien 13 verlangen 16 wagen 17 muil 18 specerij 20 ondersteek 23 verschoten 24 edelgas 26 karakter 28 oorsprong van een rivier 30 individualiteit 32 gratis
35 siervogel 36 wijfje met jongen 37 miljoen (in samenstellingen)
38 gerucht 40 persoonlijk voornaamwoord 42 verschrikkelijke sneeuwman 44 schuifbak 45 kaalheid 46 luizeneitje 48 optreden als diskjockey
49 zangvogel 51 opnieuw 53 kalken 54 overdreven 57 sluiting aan kleding 58 inhoudsmaat 59 verbond 60 loofboom 62 voordat 64 deel van
een toga 66 grapje 68 grote wurgslang 71 bazige vrouw 72 hoog water.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 mei 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 december-puzzel
2016: De juiste oplossing was:
‘Sneeuwstorm’. De winnaars van
de december-puzzel 2016 zijn:
Dhr. G.L. van Oyen, Ottawa, Canada (1e prijs); mw. C.A. WarnerSmit, Schalkhaar (2e prijs), mw. F.E.
Langschmidt-Venema, Dordrecht
(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

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

Foto’s Ellen Lock, familiealbum Jacques

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

Lisser, Margaret Leidelmeijer, familie-

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden

album Virry de Vries Robles, Samuel

tel: 071 - 535 68 88

Jesserun de Mesquita, zelfportret 1900,

e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Collectie Joods Historisch Museum.

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers

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

en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen

www.pur.nl
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van (delen uit) dit magazine mag uitsluitend

Drukwerk

geschieden na schriftelijke toestemming

Rekafa B.V.

van de redactie.

Venlo

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

