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Mag ik u even
aanspreken?
In Italië wordt iedere middelbare scholier
aanbevolen om ‘Is dit een mens’ (1947) van
de Joods-Italiaanse schrijver Primo Levi te
lezen. Levi was scheikundige en een van de
overlevenden van Auschwitz.

Bedenkt of dit een vrouw is
Zonder haar en zonder naam
Zonder herinnering aan wat was
Met lege ogen en koude schoot
Als een kikvors in de winter.

In dit boek - dat verschenen is in het Nederlands onder meerdere titels, ‘Eens was ik een
mens’ (1963) en ‘Is dit een mens’ (1987) beschrijft hij het dagelijks leven in het kamp
Auschwitz en hoe mensen zich gedragen
onder extreme omstandigheden. De onderliggende vraag is voortdurend: ‘Is dit een mens?’
Die vraag geldt in zijn ogen zowel voor de
onderdrukkers als voor de onderdrukten.

Bedenkt dat dit geweest is:
Ik beveel u deze woorden.
Grift ze in uw hart
Waar ge gaat en waar ge staat
Bij het opstaan, bij het slapengaan:
Zegt ze voort aan uw kinderen.

De afstandelijke en beschouwende wijze
waarop Levi het leven in Auschwitz beschrijft,
maakte destijds erg veel indruk. Zijn boek
begint met het indringende gedicht dat ik in
deze herdenkingstijd aan de lezers van ons
cliëntenblad Aanspraak wil voorleggen:
Is dit een mens
Gij die veilig leeft
In uw beschutte huizen
Gij die ’s avonds thuiskomt
Bij warme spijs en dierbare gezichten:
Bedenkt of dit een man is
Die werkt in de modder
Die geen vrede kent
Die vecht om een stuk brood
Die sterft om een ja of nee.

Of uw huis begeve u,
Ziekte verlamme u,
Uw nageslacht wende zich van u.
Primo Levi, uit: Se questo è un uomo, Turijn 1947.
In 1959 is het boek in het Duits vertaald. Een van
de belangrijkste redenen om het boek te schrijven
was voor Primo Levi dat het Duitse volk zou beseffen
wat er in hun naam was gebeurd om de - althans
gedeeltelijke - verantwoordelijkheid voor deze
daden te nemen.
Dit gedicht vergeet je nooit meer. Het schrille contrast van de veilige levens in overvloed, zonder enig
besef van de nachtmerrie van het nazikamp waarin
hij moest zien te overleven. Levi laat je nog meer
beseffen hoe bijzonder een leven in vrijheid is. Een
verhaal dat ook hier aan te raden is aan jong en oud.

Ruud van Es, Lid Raad van Bestuur SVB
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Foto’s: Marco de Swart.

Boven: De Nationale Herdenking op de Dam 2018. Midden: Kim Putters spreekt de Herdenkingstoespraak 2018 uit.
Onder: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima leggen de eerste krans namens alle burgers van Nederland.

Herdenkingstoespraak 4 mei 2018
op de Dam door Kim Putters,
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Vandaag zijn we hier en overal in het land bij elkaar
om te herdenken: vaders, moeders, opa’s, oma’s,
kinderen. Jong en oud. Iedereen. We herdenken
samen.
Dit jaar reiken scouts en zeekadetten uit Friesland
de kransen hier op de Dam aan. Als jonge scout
mocht ik dat ook op 4 mei doen in mijn woonplaats
Hardinxveld. Ik herinner me hoe bijzonder dat is.
Mijn hopman Bas de Mik vertelde mij, dat de oorlog
ook over mij ging.
Ik vroeg hem waarom.
“Waarom denk je?”, vroeg hij op zijn beurt.
Ik wist het antwoord niet en ik vroeg niet verder.
Mijn opa, binnenvaartschipper Gerrit Putters, had
een kistje met spullen uit de oorlog. Hij liet me de
voedselbonnen en de vaarbewijzen uit die tijd zien.
Hij fronste dan zijn voorhoofd en zei er niet zo veel
over. Ik zag dat het moeilijk voor hem was. Als kleine jongen stelde ik dan geen vragen meer.
Pas veel later begreep ik dat hij boos was, op de
moffen, zoals hij ze noemde. Dat die spullen bij hem
allerlei herinneringen naar boven haalden. Wat had
ik hem graag meer vragen willen stellen.
Verzet begint niet met grote woorden, maar met
kleine daden.
Dat schrijft Remco Campert in het voor mij zo bijzondere gedicht “Iemand stelt de vraag”.
Campert was nog geen veertien jaar oud toen zijn
vader, verzetsman en dichter Jan Campert in 1943
omkwam in het concentratiekamp Neuengamme.

Herdenken, stilstaan bij wat is gebeurd, helpt ons om
aan onszelf en ook aan anderen vragen te stellen.
Herdenken vraagt van ons om naar elkaar te luisteren. Juist als de verschillen tussen bevolkingsgroepen
groter worden, moeten we willen weten hoe het echt
met de ander gaat.
Herdenken dwingt ons de vraag te stellen of we
open staan voor wat waar is.
Want zijn we in staat eerst informatie te verzamelen
voordat we tot een oordeel over de ander komen?
Bekijken we gebeurtenissen van meerdere kanten?
Verzetten we ons tegen leugens of tegen ongelijke
behandeling op welke grond dan ook?
Een vrije en betrokken samenleving vraagt van ons
de bereidheid om open te staan voor feiten en om
onze meningen bij te stellen.
Ik denk dat mijn hopman bedoelde dat je kunt leren
van de Tweede Wereldoorlog.
Dat je moet luisteren naar verhalen van de mensen
die de oorlog hebben meegemaakt en dat wij die
verhalen weer doorgeven aan volgende generaties.
Dat we vragen leren stellen over onrecht in deze
tijd, ons daartegen verzetten en blijven zoeken naar
antwoorden.
Laten we een hand reiken, laten we ons openstellen
voor de ander, laten we vragen stellen.
En in gesprek gaan, over de grenzen van onze vrijheid. Met onszelf, met de ander, met de wereld.
Remco Campert sluit zijn gedicht af met de regels:
Jezelf een vraag stellen
Daarmee begint verzet
En dan die vraag aan een ander stellen.
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V.l.n.r.: Wim, zus Jo, moeder, stiefvader Hendrik Aloserij en halfbroer Henk.

De laatste getuige van de scheepsramp
met de Cap Arcona koestert geen wrok
Wim Aloserij overleefde de kampen Amersfoort, Husum, Neuengamme
en de ramp met de Cap Arcona.
In zijn woonplaats Lochem wordt er opengedaan
door een verzorgde heer op hoge leeftijd keurig in
pak met twinkelende ogen. Zowel oorlogsgetroffene
Wim Aloserij, als zijn biograaf Frank Krake hebben
iets te vieren, want het boek over Wims oorlogsverhaal “De laatste getuige” is vandaag - 11 april 2018 verschenen op nummer drie in de Libris boeken top
tien. Samen geven zij in het land lezingen over het
boek, waarvoor Krake een jaar lang de archieven
indook en met de 94-jarige Wim alle plaatsen bezocht waar hij gevangen had gezeten in de oorlog.
Wim spreekt met een fraai Amsterdams accent:
‘Er was een tijd dat ik niet over de oorlog kon
spreken, maar nu vind ik al die aandacht mooi.’
Kattenburg in crisistijd
Wim begint te vertellen: ‘Op 8 augustus 1923 ben ik
geboren in een rooms-katholiek gezin in de Kleine
Kattenburgerstraat in Amsterdam. Mijn vader was twee
maanden voor mijn geboorte overleden aan een long6 Aanspraak - juni 2018

ziekte. Ik had één oudere zus Jo en een halfbroertje
Henk. Mijn moeder trouwde al snel haar tweede man
Hendrik Aloserij, die mijn zus en mij heeft geëcht. Zij
kregen samen nog een zoon, Bertus. Mijn stiefvader
was een slechtgehumeurde bouwvakker, had een kwade dronk en sloeg ons dagelijks om niets. Om de dag
zonder kleerscheuren door te komen probeerde ik zo
min mogelijk thuis te zijn en, als ik er was, onzichtbaar
te zijn. Ik was veel buiten, maar ook op straat moest je
in deze volksbuurt vol werklozen een zekere slimheid
ontwikkelen om niet geslagen of bestolen te worden.
Op mijn veertiende overleed mijn stiefvader aan overmatig drankgebruik. We verhuisden naar de Tweede
Oosterparkstraat, maar mijn moeder kon zonder werk
in de crisistijd nauwelijks van de bedeling rondkomen.
Daarom moesten Jo en ik op jonge leeftijd al gaan
werken. Alleen de slager in de straat ontfermde zich
over mij en ik kon bij hem al werkend het vak leren. Ik
verdiende 7,50 gulden per week, waarvan ik 6,50 aan
mijn moeder gaf en de rest met Jo deelde.’

Baarsdorpermeer onderduikers: v.l.n.r. Kees Bos,
Wim Aloserij en Cor Sombeek.

Ontsnapt aan de Arbeitseinzatz
‘Op de eerste oorlogsdag werkte ik in de slagerij en
alle klanten hadden het erover. In de buurt was een
marinekazerne waar Duitse mariniers in kwamen, die
veel vlees bij ons kochten. Er zaten aardige en onaardige types tussen, zoals overal. Al gauw kreeg ik een
oproep om in Duitsland te gaan werken voor de Arbeitseinsatz, maar ik negeerde die. Er kwamen twee
Duitse soldaten met twee NSB’ers in de slagerij die
naar mij vroegen. De slager protesteerde nog dat ik
onmisbaar was, maar het mocht niet baten. Ik moest
mij melden en reisde per trein naar Braunschweig.
Per toeval ontmoette ik op het station een Duitse
jongedame die me doorverwees naar iemand die me
hielp buiten het kamp te blijven. Deze Nederlandse
jongeman werkte bij de Duitse tram en hielp me
daar aan een baan en een onderkomen. Op een dag
in 1943 werden alle buitenlanders in Braunschweig
verplicht om in het kamp te wonen en werd ik tewerkgesteld als metaalbewerker. In dit kamp ontmoette
ik Klaas, die vanwege zijn Duitse moeder nog een
Duits reispas bezat, waarmee hij - eenmaal ontsnapt treinkaartjes zou kunnen kopen. Hij wilde wel met mij
ontsnappen en kocht twee kaartjes voor ons richting
het westen. Vanaf station Bentheim vluchtte ik,
liggend op het dak van een trein, naar Nederland.’
Ondergedoken
‘In oktober 1943 kwam ik tijdens spertijd terug in
Amsterdam. Eén nachtje bleef ik bij mijn inmiddels
getrouwde zus. Via mijn zwager dook ik onder bij
Zwaag. Nadat er een NSB’er in die buurt was doodgeschoten, moest ik in het voorjaar van 1944 onderduiken bij Van Diepen, een boer met een groot gezin
in de Baarsdorpermeer. Hij maakte voor zijn onderduikers een schuilplaats onder de grond langs een

slootkant, waar wij drieën veilig konden slapen. Wij
werkten voor hem op het land. Op een dag kwam de
Sicherheitsdienst aanrijden om onderduikers en verzetsmensen op te sporen, waardoor wij wegrenden
richting de hooiberg, pal naast de boerderij gelegen
in West-Friesland. Doordat we zelf zo hard wegrenden, sprongen we juist in het oog. We verstopten
ons in de hooiberg. Ze eisten dat we ons overgaven
of anders de hooiberg in de brand zouden steken en
dus ook het woonhuis van Van Diepen. We konden
niet anders, dan ons overgeven.’
Kamp Amersfoort
‘Als werkweigeraars van de verplichte Duitse tewerkstelling werden we gevangengenomen en kwamen na
diverse verhoren in de Weteringschans-gevangenis
in Amsterdam. De wrede bewakers zetten zes gevangenen op een rij met het gezicht naar de muur
en zeiden: “We gaan een pasfoto van je maken.”
Daarna trapten ze je zo hard in de rug dat je met
je gezicht tegen de muur klapte. Met een beurs en
bebloed gezicht kwam ik weer tot bewustzijn in een
vervuilde kleine cel met zes mannen. Ik zat direct onder de luizen. Twee weken later, in juli 1944, moest
ik naar Kamp Amersfoort, waar ik werd ingedeeld in
een buitencommando om bomkraters te dichten op
het vliegveld Soesterberg. De wrede kampcommandant, Joseph Kotälla, sloeg gevangenen tijdens het
appèl met een stok op hun geslachtsdeel, waardoor
ze ineenzakten. Kotälla dwong ons toe te kijken bij
zijn afranselingen. Eind augustus 1944 vertrok ik met
een grote groep gevangenen per trein naar kamp
Neuengamme. Ik gooide een briefje uit de trein voor
mijn moeder, dat ik onderweg was naar een Duits
werkkamp. Zij heeft dit nog ontvangen.’
Eén verkeerde beweging
‘Bij aankomst in kamp Neuengamme werd je uit de
trein geslagen met stokken en je hele lichaam werd
kaalgeschoren tegen luizen. We kregen blauw wit
gestreepte pakken te dragen en ik moest een rode
H op mijn borst borduren. Mijn kampnummer was
49019. Op de appèlplaats kregen we te horen dat
we nu nog konden toetreden tot de Wehrmacht om
tegen de Russen te vechten. Enkele gevangenen kozen daarvoor. Sommigen liepen na een paar uur al in
het schrikdraad waar een dodelijk voltage op stond.
Ter afschrikking werden gevangenen opgehangen
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De hel van kamp Husum
‘Eind september 1944 werd ik overgebracht naar het
buitencommando ‘Husum’. Daar moesten we met
drie rijen gevangen tegelijk een grote anti-tankgeul
graven als verdedigingswal voor de Duitse noordkust, die de tanks van de Geallieerden zou tegenhouden. In dit moerasland moesten we met onze
voeten in het grondwater lange koude dagen aarde
scheppen in onze flinterdunne kampkleding: ’Vernichtung durch Arbeit.’ De Duitse bewakers sloegen degenen die niet hard genoeg werkten dood,
anderen verdronken zichzelf in het water van de geul
om te ontsnappen aan deze hel. Vele gevangenen
kregen longontsteking en dysenterie. Je mocht niet
naar de w.c., dus je stond tot je enkels in elkaars
bloedige ontlasting te scheppen. Velen overleefden de kou en het zware werk niet op structureel te
weinig soep met brood. Ik meldde me als verpleger
in de ziekenbarak bij een Deense arts en wist zo de
zware arbeid en stokslagen te vermijden. Na bijna
drie maanden was de Friesenwall klaar en moesten
we terug naar Neuengamme. Van de circa 1.500 tewerkgestelden waren er nog zo’n 200 man over. Ook
ik was een ‘Muselmann’ geworden, een geraamte
met een ingevallen gezicht en een apathische blik,
iemand die geen zware arbeid meer kon verrichten.’
Ontsnappen was onmogelijk
‘Terug in Neuengamme werden de sterksten ingedeeld om in een metaalfabriek te gaan werken. Via
een Russische arts kon ik me laten overplaatsen naar
het lichtere vlechtwerk in de kelder. Wij ‘Muselmannen’ moesten camouflagenetten voor Duitse kanonnen vlechten. Twee Jehova’s Getuigen weigerden
vanwege hun geloof aan militair materieel mee te
werken en lieten zich zonder een kik te geven doodslaan. Eén keer viel ik van uitputting op een baal
netten in slaap. Een bewaker dreigde me als straf
“25 am Arsch” te geven, een straf van 25 stokslagen
8 Aanspraak - juni 2018

op je achterste. Tot mijn grote opluchting zag ik hem
niet op het appèl en ontkwam ik eraan, want velen
overleefden deze straf niet.
Een SS’er gaf me schoonmaakwerk in de garage en
etensrestjes. Hij heeft me het leven gered, want het
zwaardere werk had ik niet overleefd. In januari 1945
kwam er een gevangenentransport met zestig man
uit Groningen, die niet wisten wat hen overkwam.
’s Nachts bracht ik hen ongezien wat kleine stukjes
brood, omdat ik hen wilde beschermen. De volgende dag hoorde ik dat ze allemaal waren opgehangen
en toen brak er iets in mij. Elke strategie om te overleven was zinloos en ontsnappen was onmogelijk.’
De scheepsramp met de Cap Arcona
‘In april 1945 werden de gevangenen naar de havenstad Lübeck geëvacueerd, omdat de Geallieerden
het kamp naderden. De nazi’s wilden geen getuigen
achterlaten en zochten enkele vrijwilligers om alle
sporen uit te wissen. Ik meldde me, omdat ik dacht
dat we in Neuengamme misschien eerder bevrijd
zouden worden. Zodra alle kamparchieven waren
verbrand en alles ontruimd was, moesten wij alsnog
naar Lübeck. Daar werden wij evenals alle andere
gevangenen op een vrachtboot overgebracht naar
het enorme passagiersschip de Cap Arcona.
Zevenduizend kampoverlevenden werden in het ruim
gevangen gehouden, wie wilde ontsnappen kreeg
de kogel. De meesten waren doodmoe en totaal
murw. Al mijn instincten zeiden dat ik bovendeks
moest zien te komen. Toen het schip op 3 mei 1945
werd gebombardeerd door de Engelse luchtmacht,
raakten velen in paniek door de enorme brand aan
boord. Hoe verzwakt ik ook was, ik wilde niet verbranden. Ik bleef zoeken en liep achter vijf medeDe Cap Arcona kort na de aanval.
Foto: Imperial War Museum - London

om onze wil te breken. Eén verkeerde beweging kon
je dood betekenen, omdat de bewakers gevangenen
letterlijk doodsloegen. Mijn straatwijsheid kwam nu
goed van pas en ik sloot me geestelijk af zoals voor
mijn dronken stiefvader. ’s Nachts, wanneer de anderen uitgeput van de zware arbeid sliepen, ging ik
nog op pad om mijn met het werk verdiende sigaretten te ruilen voor een stukje brood.’

Overleven op pure wilskracht
‘Wij besloten alleen kale drenkelingen op te pikken
uit het ijskoude zeewater. Velen raakten onderkoeld
en buiten bewustzijn. Op het vlot moesten we de
hagel en sneeuw trotseren en om je blote lichaam
warm te houden was het beter om te blijven peddelen. Dus werd het een onderlinge strijd om de
peddel en ik gaf de mijne niet uit handen. Het gaat
niet om lichamelijke kracht bij het overleven, maar
om pure wilskracht. We bereikten met ons vlot de
kust bij Neustadt waar de Geallieerden al waren
gelegerd. Aan land sloeg een attente Duitser een
deken om mijn schouders en wees me de weg naar
een Duits veldhospitaal. Van pure uitputting viel ik
op mijn knieën op het strand en raakte in een shock.
In het veldhospitaal opende ik mijn ogen weer en
mocht er een paar dagen aansterken. Daar vernam
ik dat velen die de kust bereikt hadden nog werden
doodgeschoten door jonge Wehrmacht-soldaten,
die geen getuigen wilden van de kampen en deze
scheepsramp. Na een paar dagen aansterken kon ik
mee naar Hamburg en vandaaruit mee naar Holland.
Ik was compleet uitgeput, de bevrijding in Holland
ging aan mij voorbij. In Enschede werd ik opgevangen in een onderzoekscentrum. Ik bleek pleuritis te
hebben en moest een half jaar kuren.’

helpen toen Jo moest bevallen. Ze steunde me altijd
en we kregen vier kinderen. Vanaf 1949 verkocht ik
elektra in onze eigen zaak en later ben ik voor andere wit- en bruingoedzaken gaan werken in de buitendienst. Wat mij enorm inspireerde was de moed van
de Jehova’s Getuigen in de kampen. Zij lieten zich
niet breken door de SS’ers. Dit maakte zoveel indruk
op mij dat ik me erbij aansloot. Als Jehova’s Getuige loop ik nog steeds langs de deuren en ontmoet
elke dag nieuwe mensen, dat houdt me helder en in
beweging.
Ik kreeg nieuwe energie door met Frank Krake aan
het boek over mijn ervaringen bezig te zijn. We
gingen terug naar alle plaatsen waar ik in de oorlog
ben geweest. Samen bezochten we de kinderen van
boer Van Diepen, waar ik zat ondergedoken. Dat was
een fantastische ontmoeting, want de zoon herinnerde mij nog goed. We zijn ook bij de herdenking
van de Cap Arcona geweest. We hoorden er dat het
kamp Neuengamme op 4 mei 1945 door de Geallieerden is bevrijd. Als ze twee weken eerder waren
geweest, dan hadden al die 7.000 schipbreukelingen
van de Cap Arcona nog geleefd. Ik koester geen
wrok tegen de Duitsers, want er zijn overal goede en
kwade mensen. Aan de lezers wil ik meegeven: ‘Blijf
altijd kansen zien en pak die ook. Niet met de kudde
meelopen, altijd je eigen pad volgen. Vertrouw op je
eerste ingeving, want die is meestal juist!’
Interview: Ellen Lock
Enkele weken na dit interview is de heer
Wim Aloserij op 2 mei 2018 overleden.
Foto: Ellen Lock

gevangenen aan, die in een luchtkoker een trap naar
het achterdek vonden. Op het dek ontdekte ik een
touw langs de hoge scheepswand van het zinkende schip, waarlangs ik afgleed. Terwijl ik dit deed,
zag ik een rubber vlot voorbijdrijven. Ik viel één tel
in het ijswater en klom als eerste op het vlot. Aan
de andere zijde schoten Duitse bewakers vanuit de
reddingsboten op degenen die zich aan wrakhout
vasthielden. Om mij heen zag ik de akeligste dingen,
bevroren magere en kapotgeschoten lichamen in
een zee met ontelbare kale hoofden. Die beelden
zie ik nog dag en nacht voor me en gaan niet meer
uit mijn systeem.’

Nieuwe energie
‘Voor mijn oorlogsverhaal was geen belangstelling.
Het duurde lang voordat ik de energie had om mijn
leven weer op te pakken, want was ik ernstig verzwakt. Mijn huisarts, dokter Dasberg, hielp me met
zorg en inkomen. In die tijd leerde ik mijn vrouw
Miep Minnee kennen, die als verpleegster kwam
9

Oud-PvdAburgemeester Hans
Ouwerkerk verloor
zijn vader en werd als
Foto: Ellen Lock

kind ernstig getroffen door een Engelse
bom in 1945.
Alleen mijn moeders lederen damestasje is teruggevonden.

‘Het Bezuidenhout-bombardement heeft
me fysiek verwoest, maar niet mentaal.’
Hans Ouwerkerk sprak op 3 maart 2018 de herdenkingstoespraak bij
het Bezuidenhout-monument uit. De oud-VARA-Ombudsman en oudPvdA-burgemeester vertelt zijn oorlogsverhaal: ‘Als jongetje van bijna
vier maakte ik het bombardement van de Haagse wijk Bezuidenhout
mee. Mijn vader lag op straat met zijn lichaam over mij heen om mij
te beschermen en stierf ter plaatse, toen een bomscherf zijn hoofd
trof. Diezelfde bomscherf verbrijzelde mijn linkerarm. Drie maanden
bracht ik zittend door in een ziekenhuisbed, mijn arm in een stellage.
Ook bleek mijn rechterbeen verlamd. Tot op de dag van vandaag is
dit voelbaar en zichtbaar aan mijn lichaam, maar ik laat me door die
tegenslag niet meer weerhouden om voluit te leven en kansen te grijpen zoals ieder ander.’
10 Aanspraak - juni 2018

Op 3 maart 1945 werd de wijk Bezuidenhout in Den Haag getroffen door een verwoestend Engels bombardement. De Engelse luchtmacht wilde de Duitse V2-installaties in het Haagse Bos treffen. Met deze V2-lange afstand raketten wilden de Duitsers alsnog de oorlog winnen en Londen bombarderen. Niet dit militaire
doel, maar de Haagse woonwijk Bezuidenhout werd in het hart geraakt door fatale navigatiefouten van
de Engelsen: verkeerd gemeten windkracht, omgewisselde coördinaten en miscommunicatie. De directe
schade was enorm: een groot deel van de wijk lag in puin, meer dan 500 burgers lieten het leven, ruim 400
werden vermist, meer dan 200 mensen raakten ernstig gewond en bijna 3.000 mensen verloren hun huis.
Getroffen door een bomscherf
Hans Ouwerkerk is geboren op 23 mei 1941 in de
Wilhelmina van Pruisenstraat 87 te Den Haag. Aan
zijn vader heeft hij geen enkele herinnering, want
die stierf op 3 maart 1945 tijdens het bombardement, terwijl hij de driejarige Hans met zijn lichaam
probeerde te beschermen. Wat herinnert hij zich
nog wel? ‘Mijn allereerste herinneringen bestaan uit
rondvliegend puin en een vuurzee in onze wijk en
dat ikzelf werd meegesleurd door een enorme windvlaag. De huizen waren weggevaagd en de puinhopen bleven branden.’
Zijn vier jaar oudere zus Wil en zijn moeder vertelden
hem later in detail hoe het is gegaan. ‘Op 3 maart
1945 hoorden wij het vliegtuiggeronk boven Den
Haag. Mijn moeder voelde zich niet veilig in huis en
het leek haar beter om met ons de straat op te gaan.
Toen de bommenwerpers laag overvlogen, gingen
mijn ouders met ons op straat liggen en beschermden ons met hun lichamen. Direct daarop voelden
we hoe een heel bommenpakket tegelijkertijd boven
onze wijk werd gelost, waardoor we door de enorme
luchtdruk van de bomexplosies werden opgetild.
Dwars door mijn vaders hoofd ging een bomscherf,
die daarna mijn arm heeft getroffen. Vervolgens werd
ik vele meters weggeslingerd richting Voorburg en
kwam langs de kant van de weg terecht. Mijn vader
bleef doodstil liggen naast mijn moeder en mijn zusje
op straat. Mijn moeder vroeg: “Bert leef je nog?”,
maar hij kon haar geen antwoord meer geven. Hij
kreunde alleen nog heel even, waarna hij stierf.
Uiteraard had mijn moeder alleen oog voor mijn
vader op dat moment. Nadat hij gestorven was heeft
ze zijn ring, portefeuille en horloge meegenomen en
toen pas besefte ze dat ik er niet meer was. Ze nam
mijn zus bij de arm en ze liepen in de vluchtelingenstroom mee, op de vlucht voor de vlammenzee en op
zoek naar mij. Toevallig kwamen ze precies mijn kant
op lopen. Ik zat beduusd langs de kant van de weg
en herhaalde alleen maar: “Mamma, mamma, ik heb
geen armpje meer!” Mijn linkerarm voelde ik niet
meer en hing er zwaargewond bij.’

Mijn redding
‘Een huisarts in Voorburg had een auto en mijn
moeder, die met mij in haar armen liep, reageerde
toen hij vroeg: “Zijn hier gewonden?” Het is mijn
redding geweest, dat ik door deze dokter Gestel als
één van de eerste slachtoffers het ziekenhuis Antoniushove in Voorburg werd binnengedragen, omdat er
toen nog een anti-tetanus medicijn op voorraad was.
Vanwege de drukgolven van het bommentapijt, die
harde wervelwinden veroorzaakten, was er straatvuil in de open wonden gekomen, dat de dodelijke
bacteriële ziekte tetanus veroorzaakte. Zonder antistoffen tegen de gifstoffen krijg je spierkrampen,
slikklachten en ademhalingsproblemen. Mijn moeder
en grootvader wisselden elkaar af naast mijn bed om
te voorkomen dat mijn tong naar achteren klapte.
Verschillende mensen zijn er in die chaotische eerste
dagen vlak na de ramp in dat ziekenhuis aan overleden. Toen ik de tetanus had overwonnen, startte
het genezingsproces van mijn linkerarm.’
Damestas met zilveren poederdoos
‘Intussen waren mijn moeder en zus naar goede
vrienden, oom Ben en tante Greet, in Voorburg
gelopen en konden daar voorlopig blijven. Mijn
moeder is samen met oom Ben gaan zoeken naar
mijn vaders lichaam. Op de stenen trap van ons
huis vond ze alleen haar lederen damestasje terug
met haar zilveren poederdoosje erin. Ze vonden zijn
lichaam ter identificatie opgebaard in de Nederlands
Hervormde Kerk in Voorburg, vlak naast het lichaam
van de destijds bekende zanger Koos Speenhoff.
Mijn vader werd eerst in een massagraf begraven.
Later is hij herbegraven. Mijn grootvader heeft van
een linnenkast een doodskist laten maken om hem
waardig te kunnen begraven.’
Revalideren
‘Op een fiets met houten banden reed mijn moeder
dagelijks naar het ziekenhuis om te kijken of ik nog
leefde. Er was tijdens de operatie een stukje huid uit
mijn lies gehaald en getransplanteerd naar mijn
11

Ouders aan boord 1938/39.

Mijn moeder (Jo), 1935.

Mijn ouders op het balkon, 1940.

Hans Ouwerkerk 7 jaar, 1948.
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bovenarm om de grote wond te dichten. Ik lag op bed met mijn
hoofdeind schuin omhoog en met mijn linkerarm in een fixatiestellage
ter ondersteuning. Dag en nacht moest ik stilliggen om te genezen.
Twee maanden later vierden we de bevrijding in het ziekenhuis. Mijn
moeder deed een strik in mijn lange haar en ik kreeg chocolade. Toen
ik na drie maanden mocht gaan staan, zakte ik door mijn rechterbeen,
waarna een lange periode van rolstoelen, beugels en operaties volgde.
Het bleef een zwakke plek, zonder orthopedische schoenen en stok
redde ik het niet. Tot mijn tiende jaar ben ik vijf keer geopereerd om
mijn rechterbeen zo goed mogelijk in een loopstand te brengen.’
Je kunt alles, tot het tegendeel blijkt
‘Mijn grootmoeder was in de oorlog overleden en het was mijn moeders idee om bij haar vader in te trekken, want wij hadden helemaal
niets meer. Mijn grootvader was als een tweede vader voor ons. Qua
politieke voorkeur was hij rood en hij heeft me veel geleerd. Mijn opa
zag gelukkig op tijd in dat het beter was mij niet als een kasplantje te
behandelen en mijn moeder deed mij op de padvinderij. Daar raakte
ik bevriend met Hans Schimmelpenningh die mij overtuigde dat ik alles
kon, tot het tegendeel zou blijken. Aan dit levensmotto heb ik veel
gehad. Omdat mijn benen en voeten ongelijk zijn, leerde ik gaandeweg
beter lopen, eerst op hoge schoenen met een beenbeugel. Graag had
ik ook willen schaatsen en aan sport willen doen.
Er zat altijd een zwart stipje op een verwonding bij mijn elleboog en ik
wist niet wat het was. Veertig jaar later is daar nog een glassplinter uit
mijn arm gekomen, die ze hadden gemist tijdens de operaties. Van twee
paar schoenen kon ik altijd de andere helft weggooien. Na mijn vijftigste ben ik weer op orthopedische schoenen gaan lopen.
Eens zat ik als burgemeester van Emmen met korte mouwen achter
mijn bureau. Ik heb me nooit voor mijn arm geschaamd, want ik heb het
overleefd. Een collega vroeg: “Mag ik mijn zoon meebrengen, die zich
schaamt voor zijn brandwonden en niet meer buitenkomt, zodat hij kan
zien wat er juist wél mogelijk is?” Ik zei: “Dat is goed, laat maar komen.”
En toen leerde ik hem mijn motto: ‘Je kunt alles tot het tegendeel
blijkt.’ Dat heeft mij altijd gestimuleerd om me niet te laten weerhouden
om toch ook kansen in het leven te pakken. In mijn rechterschoen zit bijvoorbeeld een binnenschoen om het hoogteverschil op te vangen. Elke
dag word ik dus nog met het bombardement geconfronteerd. Bij alles
wat ik doe houd ik rekening met een gebrek aan kracht in mijn arm en
mijn been. Daarom heb ik een hekel aan lopen en maak ik vaak gebruik
van mijn invalidenparkeerkaart. Maar ik kom overal, als het moet.’
Een doorzetter
‘Na het overlijden van mijn moeder is mijn enorme waardering voor
haar alleen maar toegenomen. Achteraf bezien had ze mijn vader maar
kort in haar leven, want hij was veel weg als eerste stuurman bij de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Ze trouwde hem met de handschoen
in 1935 en verhuisde naar Singapore, waar mijn zus in 1937 is geboren.

Erkend burger-oorlogsgetroffene
‘Op een PvdA-partijcongres zag Elske ter Veld me
slecht lopen. Ze kwam naar me toe en zei: “Jij bent
waarschijnlijk een cliënt van ons” en ze legde uit
dat ze als raadslid betrokken was bij de toepassing
van de Wet Uitkeringen Burger-oorlogsgetroffenen
1940-1945. En dat ik daar vanwege mijn lichamelijke
oorlog-gerelateerde klachten ook recht op had en
een aanvraag kon indienen. Voor de Wubo ben ik
erkend als burger-oorlogsgetroffene en krijg ik naast
een basis uitkering mijn pedicurekosten vergoed.
Als burgemeester heb ik natuurlijk altijd in mijn
gemeenten de 4 en 5 mei herdenkingstoespraken
gehouden. Veel indruk maakte op mij de Groningse
ontvangst van Canadese veteranen op 5 mei 1995,

vanwege de verhalen over hun bittere strijd om de
stad. Bij het uitgaan van de Martinikerk klonk er
buiten een daverend applaus. Net toen ik me afvroeg: ‘Hoe komen we nu bij het stadhuis?’, week de
menigte vanzelf met eerbied uiteen om deze oudstrijders in vol ornaat erdoor te laten.
De laatste jaren herdenk ik de doden op 4 mei in de
Nieuwe Kerk en op de Dam, waar je gelukkig ook
zitplaatsen kunt reserveren. Bij de Herdenking Bezuidenhout op 3 maart 2018 mocht ik een toespraak
houden. Tijdens de voorbereiding ervan raakte het
me in het bijzonder dat het bombardement maar
twee maanden voor de bevrijding heeft plaatsgevonden. Waarom moest dit ons op de valreep nog
overkomen? Je denkt bij oorlogsgeweld altijd aan de
Duitsers, maar dit waren de Engelsen! Het is achteraf zo bizar dat de Engelsen per ongeluk wegens
navigatiefouten onze woonwijk hebben getroffen in
plaats van de Duitse militaire V2-raketinstallaties die
Londen bedreigden. En toch haat ik geen van beide
volken, ik loop en ik leef! Mijn verhaal is er één uit
velen en er zullen nog veel ernstiger gewonden zijn
geweest. De oorlog heeft mij wel lichamelijk blijvend
verwond, maar mijn leven is er niet door verwoest.
Wat bitter blijft is: ‘Het had zo niet moeten zijn.’
Daarom zijn herdenkingen een eresaluut aan de overlevenden en hun zo zwaar getroffen familieleden.’
Interview: Ellen Lock

Foto: Ellen Lock

Vlak voor de oorlog kwam hij met groot verlof naar
Nederland. Toen de oorlog uitbrak moest hij bij de
marine en voer op de Rijn bij de Grebbeberg. Toen
mijn moeder een keer erg ziek was, begreep ik uit
haar ijldroom de details van het bombardement en
haar angst voor vuur. Ze was geen bange vrouw
verder, juist een parmantig mens. Ik lijk veel op haar,
we delen hetzelfde optimisme.
Nadat de vuurwerkramp in Enschede had plaatsvonden op 13 mei 2000, dacht ik: ‘Zo heeft zij door de
puinhopen van het Bezuidenhout gelopen!’ Ze had
net haar man verloren en ze dreigde mij te verliezen
aan tetanus. Mijn moeder is altijd bang geweest
dat naast die man met die lelijke linkerarm en wat
scheve rechterbeen geen vrouw zou willen lopen.
Gelukkig is het nog ‘goed’ gekomen met mij qua
studie, banen en partner. We kregen een zoon en
een dochter.
Na mijn studie geschiedenis werd ik een van de eerste PvdA-fractiemedewerkers in de Tweede Kamer.
Bij een schoolreünie vertelde een oud-klasgenoot
dat ik op mijn veertiende al riep dat ik burgemeester
wilde worden. Ik werd assistent van de Amsterdamse
PvdA-burgemeester Ivo Samkalden. Daarna werd ik
landelijk secretaris van de PvdA, VARA-Ombudsman
en burgemeester van achtereenvolgens Lekkerkerk,
Emmen, Zaanstad, Groningen, Almere en waarnemend burgemeester van Enkhuizen. Van mijn fouten en successen heb ik veel geleerd en ik ben een
doorzetter. In die zin lijk ik erg op mijn moeder. Na
haar dood vond ik haar knipselmap met krantenartikelen over mij. Ze is altijd apetrots op me geweest.’

Foto: Ellen Lock

Marga Grunberg, 2018.

Zonder ‘J’ in mijn persoonsbewijs had ik mijn vrijheid terug
De Joodse coupeuse
Marga Grunberg kon
vanuit Amsterdam
ongemerkt verzetswerk doen.
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Marga Grunberg was als jonge Duits-Joodse immigrante met haar
moeder en broer naar Nederland gevlucht in 1934. Vanaf 1941 tot
de bevrijding is ze actief geweest in het Amsterdams verzet. Dankzij
de hulp van Amsterdamse gemeenteambtenaren, die ook in het
verzet zaten, kreeg Marga een nieuw persoonsbewijs. Al gauw was
zij een contactpersoon voor valse persoonsbewijzen en paspoorten.
Daarnaast zocht ze woonruimte voor onderduikers en voorzag hen
van distributiebonnen. Via dit illegale netwerk zijn ook onderduikers
voor de Arbeitseinsatz weggekomen naar Noord-Frankrijk met door
haar gesmokkelde valse paspoorten. Marga Grunberg vertelt over
haar betrokkenheid bij illegale activiteiten in Amsterdam.

Manfred en Marga Grunberg, Diemen 1936.

Marga Grunberg in de tuin te Diemen 1936.

Op de vlucht voor het nazisme
‘Mijn ouders waren Duitse Joden en ik ben op
11 augustus 1924 geboren in Keulen in een nietorthodox gezin. Mijn broer Manfred was één jaar
ouder. Vanwege het antisemitisme in Hitler-Duitsland vluchtten mijn ouders naar Nederland in 1934.
Bij aankomst in Amsterdam gingen mijn ouders
uit elkaar en mijn moeder vestigde zich met ons in
Diemen. Manfred en ik gingen er naar een christelijke lagere school, maar helaas kon ik slecht omschakelen naar het Nederlands en had veel moeite met
leren. We zochten andere Duitse en Oost-Europese
migranten op in het zogenoemde ‘Tehuis Oosteinde
16’ in Amsterdam. Het was een trefpunt voor allen
die streden tegen het Hitler-regime. Er waren veel
inspirerende lezingen en veel migranten onderhielden contacten met antifascistische, socialistische en
communistische groepen in Duitsland en de SovjetUnie. Wij voelden ons thuis bij deze vluchtelingen
voor het naziregime. Iedere zondag schonken mijn
moeder en ik koffie op de bijeenkomsten en mijn
moeder maakte hiervoor haar geliefde Käsekuchen.’

aparte Joodse scholen en toen ging ik naar de Joodse mulo. Mijn moeder vond dat ik beter een vak kon
leren en daarom ging ik naar een coupeuseopleiding
en kon gelijktijdig aan de slag in een Duits-Joods
naaiatelier.
Medio 1941 kwam er een grote zwarte J-stempel in
Joodse persoonsbewijzen. Vanaf 3 mei 1942 werd
iedereen verplicht een gele ster zichtbaar op de
kleding te dragen. Al gauw kwam er een brief van de
Joodse Raad op last van de bezetter dat alle Joden
uit Diemen met één koffer naar bepaalde wijken in
Amsterdam moesten vertrekken. Met drie Joodse
families deelden we een bovenwoning in de Kromme Mijdrechtstraat.
In juni 1942 begonnen de razzia’s en de deportaties.
Toen ik vlak bij huis over straat liep, arriveerde er
opeens een overvalwagen om Joden op te pakken.
Een man deed vliegensvlug zijn hand over mijn ster
en nam mij bij de arm ongemerkt uit de rij terwijl hij
nonchalant naar een gebouw wees, waarover hij mij
iets vertelde. Hij bracht me thuis en zei: “Nu ben je
veilig!” Mijn onbekende redder raadde me aan om
naar de heer Hansen te vragen, ambtenaar bij het
Gewestelijk Arbeidsbureau. Alleen met een ‘Sperr’,
een stempel in je persoonsbewijs dat je onmisbaar
was voor je functie, kon deportatie voorlopig worden
uitgesteld. Vanaf dat angstige moment besloot ik
om een nieuwe identiteit aan te nemen en liet mijn

Gered
‘In 1940 viel Hitler Nederland binnen waarna ook hier
de anti-Joodse maatregelen begonnen om Joden te
isoleren, die ook ons leven drastisch veranderden.
Vanaf september 1941 moesten Joden verplicht naar
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Marga Grunberg op de Joodse mulo.

haar blonderen. Bij een razzia in de Kromme Mijdrechtstraat heeft de zoon van een Duitse dame op
de derde etage van ons huis ons gered. Hij bezocht
zijn moeder in een Duits legeruniform en toen de
huiszoekingen begonnen, ging hij in de deuropening staan en zei: “Was wollt Ihr? Hier gibt es keine
Juden!” Op één en twee hoog woonden drie Joodse
families die zijn meegenomen en gedeporteerd. Wij
zaten op zolder in grote angst ook ontdekt te worden.
Dankzij het ingrijpen van de Duitse zoon op de derde
etage kwamen de Duitse en Nederlandse politieagenten niet verder dan drie hoog.’
Zonder J-stempel
‘De heer Hansen zat achter het loket bij het Gewestelijk Arbeidsbureau en wilde mij inderdaad helpen.
Hij sprak na werktijd ergens met me af en had een
klein meisje bij zich. Hij zei: “Je hoeft niet bang te
zijn. Dit is een Joods kind dat bij mij is ondergedoken. Spreek er met niemand over. Ik heb plannen
met jou! Als jij die ster kwijt wilt, dan proberen we
dit eerst met jou.”
Hans Hansen regelde dat ik in een naaiatelier voor
de Duitse Wehrmacht aan de slag kon, maar stuurde me ook naar de heer Landweer, hoofd van het
Bevolkingsregister. Landweer was bereid mijn persoonsbewijs te laten vervangen voor een exemplaar
zonder ‘J’. Hij zei: “Je mag dit aan niemand vertellen: je gaat zonder gele ster op je kleding aangifte
doen van het verlies van je persoonsbewijs. Je geeft
je gegevens zonder te vermelden dat je Joods bent.
Onze politieagent zal je gegevens naar het Bevol16 Aanspraak - juni 2018

Mijn broer Manfred Grunberg.

kingsregister zenden, waar je als niet-Joodse wordt
geregistreerd en je nieuwe persoonsbewijs zonder
‘J’ kunt komen afhalen.”
Ik kon meteen aan de slag in een naaiatelier op
Oosteinde 24, waar we met zes Joodse dames rugzakken maakten in opdracht van de Joodse Raad en
de Wehrmacht. Het was een verdeelpunt van kleding
en dekens voor mensen die waren opgeroepen voor
deportatie.
In de tussentijd haalde de heer Landweer mijn
persoonsgegevens met de ‘J’ uit de cartotheek en
verving deze door mijn nieuwe kaart. Bij het afhalen
ervan enige tijd later was ik erg bang dat ik gepakt
zou worden. Daarom vroeg ik een vriend, Leo Weil,
gewapend achter mij aan te lopen, voor het geval
ik toch in een val zou lopen. Zodra ik de heer Landweer achter een glazen deur zag kijken, was mijn
angst weg. Rustig liep ik naar het loket en ontving
opgelucht mijn persoonsbewijs zonder ‘J’. Zonder
J-stempel in mijn persoonsbewijs had ik mijn vrijheid
terug. Nu kon ik weer vrij over straat gaan en het
naaiatelier van de Wehrmacht de rug toekeren.’
Met mijn tas op stap
‘Natuurlijk wilde ik dit ook voor mijn moeder en
broer en vele anderen regelen. Op dezelfde manier
heeft Pieter Landweer veel valse persoonsbewijzen
voor ons uitgegeven, in samenwerking met Hans
Hansen en de heer Onderwijzer, die hoofdambtenaar was bij de Gemeentelijke Distributiedienst in
Amsterdam. Op verschillende politiebureaus deed

‘Vanaf dat moment verfde ik mijn haar blond.’
Marga Grunberg,
Amsterdam medio 1942.

ik aangifte van verlies van mijn persoonsbewijs of
paspoort en liet dan met mijn tas vol oude passen
en nieuwe pasfoto’s nieuwe persoonsbewijzen maken. Op die manier konden we meerdere personen
redden van deportatie. Met mijn nieuwe persoonsbewijs en mijn blond geverfde haren kon ik kamers
huren en de juiste papieren regelen voor anderen in
nood. Via raamadvertenties zocht ik zorgvuldig de
adressen voor onderduikers uit. Ik belde aan en als ik
de verhuurder vertrouwde, dan huurde ik de woning,
zonder te vertellen dat het om onderduikers ging.
Omdat vanaf 17 juli 1942 Joden alleen nog mochten
winkelen tussen drie en vijf uur ‘s middags, voorzag
ik hen van papieren, eten en kolen.’
In het hol van de leeuw
‘Voor mijn moeder en Manfred huurde ik een bovenwoning in Oud-Zuid. In de benedenwoning woonde
een Reichsdeutsche buurvrouw, die ik wijsmaakte dat
ik voor de Wehrmacht werkte in een naaiatelier, wat
op dat moment ook zo was. En dat wij allen heimelijk voor de Gestapo werkten, waar zij met niemand
over mocht spreken. Aangezien we allen mooi Duits
spraken en ons pro-Duits voordeden, geloofde zij
ons. Je maag draaide vaak om als ze anti-Joodse
dingen zei. Toen Hitler de strijd begon te verliezen,
zei ze bijvoorbeeld: “Die Scheiss-Juden die freuen
sich jetzt!” en dan rouwden we zogenaamd met haar
mee. Je dacht voortdurend: ‘Ze moest eens weten!’
Haar man zat op de grote vaart en zij werkte fulltime
als schoonmaakster. Zo hadden we overdag het rijk
alleen en konden we een aantal mensen tijdelijk

verstoppen in een achterkamer van onze bovenwoning. Eind 1942 ben ik er zelf ook gaan wonen.
De Reichsdeutsche heeft ons een aantal keren het
leven gered, zonder dit zelf te weten. Bij een inval in
huizen in onze straat deed ze bijvoorbeeld de deur
open en zei dat er in haar huis alleen maar pro-nazi’s
woonden. In het hol van de leeuw zit je het veiligst.’
Meteen een klik
‘Op een dag nam mijn broer Max Silber mee naar
onze bovenwoning. We hadden meteen een klik en
hij werd al snel mijn verloofde. Onze vriend Leo Weil,
Manfred en Max hadden vele flessen Franse parfum
ingekocht en die zetten we in als ruilmiddel. Hiervan
hebben we de hele oorlog kunnen leven. En mijn
ouders en schoonouders gaven ons ook ruilmiddelen. Ook de Reichsdeutsche was dol op Max. Op een
dag kookten wij in de keuken erwtensoep en toen
kwam zij ons halen, want ze had hulp nodig omdat de
Nederlandse politie haar betichtte van zwarthandel
en onverwachts bij ons op de stoep stond. Ongezien
moest ik haar drank en sigaretten uit een kast in de
woonkamer meedragen naar boven, terwijl Max de
deur opende voor de Nederlandse agenten: “Kom
binnen heren, wilt u een heerlijke kop zelfgemaakte
erwtensoep?” Hij leidde hen af met zijn vlotte babbel
en de erwtensoep, zodat ze de huiszoeking lieten
zitten. Sindsdien kon Max bij haar niet meer stuk.’
Aanslag op het Bevolkingsregister
‘Onze bovenwoning bleek veilig voor het opvangen
van onderduikers en het organiseren van een vlucht17

Bescherming tegen afrekeningen
‘Toen de bevrijding naderde ben ik naar een buurman gegaan, van wie ik zeker wist dat hij goed was
en illegale zaken in huis had. Ik onthulde hem dat
wij Joden waren en vroeg hem ons te beschermen
voor mogelijke wraakacties vanwege onze pro-Duitse
dekmantel. We zouden immers als landverraders
kunnen worden beschouwd. Hij begreep onze lastige situatie en is gewapend bij ons in huis gekomen
om ons eventueel bij te staan rond de bevrijding.
Zodra het weer kon, ben ik naar buiten gegaan en
zag de Canadezen de stad binnenrijden en chocoladerepen en sigaretten uitdelen. Hun intocht
roerde me tot tranen toe, omdat ik toen pas voelde
dat de oorlog nu echt voorbij was. De Reichsdeutsche pakte meteen haar koffers om naar haar man
in Amerika te gaan. Ze zei ons gedag, maar het was
een vreemd afscheid nu alle verhoudingen anders
bleken te liggen.’
Een straat vol geheimen
‘Je herdenkt die oorlog vrijwel elke dag als je
grootmoeder, tantes en ooms en vele dierbaren
zijn vergast. En je denkt vaak aan alle angsten die je
hebt doorstaan en hoe je altijd een antwoord klaar
moest hebben. Het betekende erg veel voor mij
18 Aanspraak - juni 2018

om als stateloos emigrantenkind na de oorlog de
Nederlandse nationaliteit te mogen ontvangen. Op
24 december 1945 trouwden Max en ik op traditionele wijze in het Muzieklyceum. We kregen een zoon
en een dochter, maar we zijn uiteindelijk gescheiden.
Ik heb drieëntwintig jaar voor de beroemde couturier
Max Heymans kleding mogen maken, dat was een
mooie tijd.
In 2008 las ik in Het Parool een oproep van een
kleindochter van Pieter Landweer, of iemand iets
meer kon vertellen over hun grootvaders verzet in
de oorlog, want haar moeder was al overleden en
had haar ook niets verteld. Ik schreef haar: ‘Ik heb uw
grootvader gekend!’ en nodigde haar bij me uit om
vragen over hem te stellen. Zij was heel blij met al
mijn verhalen. Voor Pieter Landweer heb ik met mijn
familie en vrienden een Yad Vashem-onderscheiding
aangevraagd, die zijn kleindochter namens de familie
in ontvangst heeft genomen.
Er woonden in onze straat verraders, onderduikers
en verzetsmensen pal naast elkaar. Na de oorlog
bleek het een straat vol geheimen te zijn geweest.
Er zijn bij huiszoekingen op meerdere adressen in
deze straat Joodse gezinnen opgepakt.
Het is echt een wonder dat wij niet zijn ontdekt of
verraden, want het verradersloon voor Jodenjagers
was zeven gulden vijftig. Mijn tas, waarin ik alle illegale documenten smokkelde, heb ik aan het Verzetsmuseum geschonken. Zo blijft ons verzetsverhaal
toch leven.’
Interview: Ellen Lock

Tas van Marga Grunberg waarin zij de valse
papieren bezorgde.

Foto: Willem Boon, Verzetsmuseum Amsterdam.

route naar Frankrijk. Pieter Landweer zorgde voor
paspoorten, persoonsbewijzen, stamkaarten en distributiebonnen voor vele mannen die voor de Arbeitseinsatz opgeroepen werden en wilden onderduiken
of het land uit wilden. Hierbij kwam onze vriend Leo
Weil ons helpen, die via zijn connecties met het
Franse verzet een pak gestolen briefpapier van een
fabriek uit Abbeville had bemachtigd. We lieten er
valse Duitse stempels op drukken en maakten alle
papieren in orde voor de vlucht naar Frankrijk.
Op 27 maart 1943 pleegde het verzet een aanslag
op het Bevolkingsregister. De brandweer haastte
zich niet om de brand te blussen. De zwaar beschadigde stamkaarten werden door Pieter Landweer en
zijn verzetscollega’s vervalst en herschreven, vaak
met gegevens van overleden personen. Groot was
de schok toen we hoorden dat de Sicherheitsdienst
op 17 juli 1944 het Bevolkingsregister was binnengevallen en Pieter Landweer met zijn betrokken collega’s had gearresteerd. Op 4 augustus 1944 werd hij
in kamp Vught gefusilleerd.’

Foto: Ellen Lock

V.l.n.r. boven: dhr. J.A. Pellegrino van Stuyvenberg, dhr. F.F. van Gelder, mw. P. Meuws, mw. M.H.J. Boxtart, dhr. A.J.
Kuijpers, dhr. S.I. Goedel en mw. T.H. Meulders. V.l.n.r. onder: mw. K. Weiss, dhr. M. Degen en dhr. M. Bogaardt.

Nieuws uit de Cliëntenraad
De Cliëntenraad Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen adviseert de Sociale Verzekeringsbank
en de Pensioen- en Uitkeringsraad over de dienstverlening. De leden van de Cliëntenraad behandelen geen individuele zaken, hebben zitting op
persoonlijke titel en komen gemiddeld zes keer
per jaar bijeen.
De leden van de Cliëntenraad achten het van groot
belang dat de kwaliteit van de dienstverlening aan
oorlogsgetroffenen gegarandeerd blijft en waar mogelijk wordt verbeterd. Zij kijken kritisch naar signalen
over de dienstverlening, waaronder klachten, resultaten van onderzoeken naar de tevredenheid en de behandelduur van aanvragen. Snelheid, zorgvuldigheid,
duidelijkheid en klantgerichtheid staan voorop.
Per 1 januari 2018 is met dank voor hun jarenlange
inzet afscheid genomen van twee leden, mevrouw
W. Bruins Slot en de heer E. Flora. Tegelijkertijd

zijn er twee nieuwe leden benoemd, de heren S.I.
Goedel en J.A. Pellegrino van Stuyvenberg. Naast
deze nieuwe leden bestaat de Cliëntenraad momenteel uit de dames M.H.J. Boxtart (voorzitter), T.H.
Meulders, P. Meuws en K. Weiss en de heren M.
Bogaardt, M. Degen, en F.F. van Gelder.
De aandacht van de Cliëntenraad gaat momenteel
uit naar de latere gevolgen van trauma’s op jeugdige
leeftijd, naar de problematiek van achterblijvende
partners als pensioen- of uitkeringsgerechtigden
komen te overlijden en naar een meer op erkende
cliënten afgestemde website.
Mocht u iets onder de aandacht van de Cliëntenraad willen brengen, dan kunt u schrijven naar:
Cliëntenraad V&O, Antwoordnummer 10340,
2300 WB Leiden, of contact opnemen met de
secretaris André Kuijpers (e-mail akuijpers2@svb.nl
of telefoon 071-5356785).
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Ten toon
De Communisten. In verzet
tegen Fascisme en Kapitaal.
t/m 28 oktober 2018
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

te doen

De kinderen van Ru Paré,
verzetsheldin met schilderskist.
t/m 23 september 2018
Museon
De educatieve tentoonstelling ‘De onderduikkinderen van Ru Paré, verzetsheldin met schilderskist’ is
van 19 april tot en met 23 september 2018 te zien
in het Museon.

Bron: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945

Foto: Stichting Ru Paré

De communisten kwamen als eersten in Nederland
in verzet tegen het fascisme. Al vroeg in de jaren
’30 deden zij illegaal werk ter ondersteuning
van het verzet in Duitsland. Op de eerste dag
van de Duitse bezetting van Nederland werd
de gehele Communistische Partij van Nederland
(CPN) een verzetsorganisatie. Het Nationaal
Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek vertelt
dit verhaal in de tentoonstelling ‘De Communisten.
In Verzet tegen Fascisme en Kapitaal.’

&

Ru Paré in haar atelier, medio jaren zestig.

De Haagse kunstenares Ru Paré (1896-1972) voorzag
tijdens de bezetting 52 Joodse kinderen van onderduikplekken, vervalste persoonsbewijzen en bonkaarten. Na de oorlog verkoos Ru Paré in de schaduw te
blijven, net als veel andere vrouwen die actief waren in
het verzet. Ze hield met veel onderduikkinderen contact en begon opnieuw met het maken van schilderijen.
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
tel: 024-3974404, www.bevrijdingsmuseum.nl
e-mail: info@bevrijdingsmuseum.nl
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Museon
Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag
tel: 070-3381338, www.museon.nl
e-mail: info@museon.nl

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
Mijn naam is Willem Leliveld, geboren 18 september 1930 te Soerabaja. Ik zoek getuigen die met
mij in de Japanse interneringskampen 1940-1941
geïnterneerd zijn geweest in Tjihapit (4e Bataljon
Nederlands-Indië), Kareës, Tjimahi (15e Bataljon
Nederlands-Indië). Uit Tjihapit zoek ik o.a. de gebroeders Anderson, de families Brons en Hagenstein
en klasgenoot Timisela. Mijn vader was portier op
Andir Militair vliegveld te Bandoeng in 1940. Ik was
toen woonachtig in Kosambi Ketapang Tengah no.10
te Bandoeng. Reacties graag naar: Willem Leliveld,
Brusselstraat 356, 4826 NM Breda, mobiel: 0634636497, tel: 076-5810776, e-mail: willeliveld356@
gmail.com
Voor een Yad Vashem-aanvraag voor mijn oom
Koos Vente zoek ik onderduikers die door de familie Vente zijn geholpen. Koos (Jacobus Cornelis)
Vente waarschuwde als wachtmeester bij de Leidse
politie de Landelijke Organisaties van het verzet voor
razzia’s. Grootvader Albert Vente uit Nieuwerkerk
aan den IJssel regelde de broodbezorging vanuit
mijn vaders bakkerij (Leendert Arie) op de Zeedijk in
Amsterdam. Ook stalen ze graan, dekens en lakens
van de Duitsers. Koos is in februari 1945 gearresteerd en via Vught naar Neuengamme gebracht en
werd op 22 maart 1945 vermoord. Reacties graag
naar: Marijke Vente, HaNabatim 53/41, 88000 Eilat,
Israël, tel: 00972-5333 40871, Nederland, tel: 0630930901, e-mail: marijke.vente@gmail.com

Jean-Pierre Bance is jarenlang op zoek naar het graf
van zijn moeder, Rachel Saidemann, die begraven
ligt op de begraafplaats van Natzweiler-Struthof
in de Elzas in een klein gemeenschappelijk graf. In
datzelfde graf is ook Betsy Labzowski begraven. Zij is
misschien herbegraven in Nederland. Die kennis zou
voor dhr. Bance nuttig kunnen zijn voor de identificatie van zijn moeder. Als een lid van de familie
Labzowski hierover meer weet, zou dhr. Bance zeer
dankbaar zijn. Reacties s.v.p. naar tussenpersoon:
Roger Schroeven, Bresserdijk 48, B-2400 Mol, België,
tel: +32 14 709 609, mobiel: +32 493 12 24 21,
e-mail: roger.schroeven@telenet.be
In 1942 ben ik als
driejarige achterop
de fiets van de 23-jarige To (Anna Catharina Antonia) Boelen
naar mijn onderduikadres gebracht. In
2005 heb ik To weer
ontmoet. In 2011
is zij overleden. In
de oorlog woonde
To Boelen op de
Amsterdamse Prinsengracht 839, voor
velen een tijdelijk
onderduikadres. Zij bracht kinderen naar Friesland,
het Gooi of Brabant en Limburg. Ze zou onderscheiden moeten worden als Rechtvaardige onder
de Volkeren. Voor deze Yad Vashem-erkenning is
meer bewijs nodig. Daarom zoek ik getuigenissen
van andere onderduikkinderen die door To Boelen
zijn weggebracht. Graag melden bij Jaap Wertheim,
Kortenhoefsedijk 153, 1241 LZ Kortenhoef, tel: 0356562255, mobiel Jaap: 06-53306135, mobiel Anne:
06-53662434, e-mail: jaapwertheim@gmail.com
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Vraag
antwoord
WIJZIGINGEN DOORGEVEN
De hoogte van onze uitkeringen en pensioenen is afhankelijk van inkomsten en persoonlijke
omstandigheden. Om te voorkomen dat er
te veel of te weinig wordt betaald moeten de
onderstaande wijzigingen zo spoedig mogelijk
aan de afdeling Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen worden doorgeven:
• Overlijdensberichten van gerechtigden
of de (huwelijks)partner;
• Alleenstaand worden door scheiding of
beëindiging van samenwoning;
• Verhuisberichten buiten Nederland;
• Trouwen of samenwonen;
• Opname in een verzorgings- of verpleegtehuis;
• Het verkrijgen van een nieuwe bron van
inkomsten of het verlies van een bestaande
bron van inkomsten bij de gerechtigde of
diens (huwelijks)partner.

Ik heb een beschikking uit mijn dossier opgevraagd.
Kan ik dat ook digitaal via de e-mail van u krijgen
in plaats van op papier met de post?
Dat is mogelijk. Ter bescherming van privacy versturen wij dergelijke informatie niet per reguliere
e-mail, maar door middel van een beveiligde verbinding. U krijgt dan een e-mailbericht van KPN Zorg
Messenger met het verzoek om een zelfbedacht
wachtwoord op te geven. Met dat wachtwoord
krijgt u vervolgens toegang tot het bericht met de
gevraagde informatie.
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In mijn omgeving wordt tegen betaling hulp geboden bij het indienen van aanvragen voor Indische
oorlogsgetroffenen. Kan ik hier gebruik van maken?
De PUR en SVB hebben geen contact met personen
of bedrijven, die hun hulp aanbieden bij het indienen
van aanvragen. Wij kunnen daarom niet beoordelen of dit betrouwbaar is en wat de kwaliteit van
deze hulp is. Wij wijzen u erop dat u contact kunt
opnemen met zowel de SVB als de begeleidende
instellingen Pelita, JMW en de Stichting 1940-1945
en dat deze instanties u gratis kunnen helpen bij het
indienen van een aanvraag als u in Nederland woont.
En als u niet in Nederland woont, dan kunt u ook
contact opnemen met de Nederlandse diplomatieke
vertegenwoordiging in uw land of zich rechtstreeks
tot de SVB wenden voor gratis hulp bij het indienen
van een aanvraag.
Enkele jaren geleden heb ik het boek “Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen”
van u gekregen. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn
geïnteresseerd in wat er in de oorlog is gebeurd,
maar spreken geen Nederlands. Zijn er ook
interviews in het Engels vertaald?
Op de achterzijde van het blad Aanspraak staat
onze website vermeld. Door op die website de taal
te veranderen in Engels en te klikken op ‘our magazine Aanspraak is available online’ krijgt u toegang
tot Engelse vertalingen van de uitgaven. Als het om
interviews uit het boek gaat kunt u via de link https://
www.svb.nl/int/nl/veno/sitemap.jsp het boek in de
vorm van een e-publicatie naar keuze downloaden in
het Nederlands of het Engels.

11
15

1
16

12
2

3 17

11
15

4

16

26

44

40

36

41

28
27

33 37

42

44

57
64

74

65

65

70

7071

58

59

Uw oplossing:
67

72

50

72

12

39
43

54

54

6767

51

55

55
61

56
62

22

22

63
69

76

53

53

45

45

21

21

63

69

73 73

75

24

24

56

62

72
72

12

43

PUZZEL

47

68
68

71

39

51

61

60

47

46

50

60

75

31

38 35

53

66 66

31

38

59

20
25

30

46

53
58

30
35

10
20

25

24

29

49

74

67

28

49

52

64

34

19

24

29

37

45

57

14

9

19

34

48

52

23

42

45

48

8

23

33

36

7

18

27
26

41

6

22

32

40

18

14

13

17

21

32

5

12

22

21

13

36

36

10

20

10

76

38

20

24

38

24

Horizontaal 1 jong takje 4 aardkorst 8 bereide dierenhuid 11 jonge
jenever 13 zacht en vet 15 voorkeur 17 versiering van bloemen 19 loflied 21 toestemming 22 erfelijkheidsdrager 23 akelig 25 week persoon
26 ondersteek 27 misleidend uiterlijk 30 adellijk 32 schim 34 feestkleding 35 mannelijk zwijn 36 pennenkoker 38 baret 40 geestelijke
42 nagerecht 43 vervalst 44 voelen 46 zandkleur 48 scheikundig
element 49 loofboom 51 oranjerode dekverf 52 koninklijke aanspreektitel 53 laagtij 54 kobalt (afk.) 56 landbouwwerktuig 57 overmatig
58 Luxemburgse omroep (afk.) 61 hoofddeksel 63 slee 64 roem
66 het vertrek van schepen 69 buitenaards verschijnsel 70 dutje
72 slingerplant 74 bordspel 75 aanvankelijk 76 slimmigheid.
Verticaal 1 poes 2 in orde 3 buislamp 4 medaille voor de derde plaats
5 zeer oud (voorvoegsel) 6 jaartelling 7 kunnen 8 ongeveer 3,14 9 ik
10 sterk hellend 12 onhoudbare tennisservice 14 onbepaald voornaamwoord 16 dwarsmast 18 speeltoestel 20 jong meisje 22 afvoergeul
24 snoekachtige zeevis 26 schoonmaker 28 geluidsdrager 29 lekkernij 31 golfslag 33 een therapie volgen 35 smet 37 elektrisch geladen
deeltje 38 zeevogel 39 onderdrukt 41 wimpel 45 ronde 47 loods
49 rivier in Siberië 50 deel van Schotse namen 52 vis 53 sprookjesfiguur
55 oplopende weg 59 deel van een boom 60 ezelsgeluid 62 Baskische
beweging 63 voltooid 65 kunstproduct 67 boerderijdieren 68 indien
69 effen 71 dreumes 73 geheel.

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 2018 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 2018:
De winnaars van de maart-puzzel 2018 zijn: 1e prijs: mw. O.G.
Lenis-Van Roosmalen, Toronto,
Canada. 2e prijs: dhr. T.S. Wind,
Cuijk. 3e prijs: mw. G.A. Van der
Vegt-Prior, Sommelsdijk. Van harte
gelukgewenst! U ontvangt het bijbehorende geldbedrag zo spoedig mogelijk op uw bankrekening.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

Stationsplein 1, Leiden, tel: 071 - 535 68 88

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

Israël
Nederlandse Ambassade

Canada

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

Consulate General of the Netherlands

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

War Victims Department (WUV)

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

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

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

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

tel: +62 (0)21 524 8200, e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl

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

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van

Redactieadres

Foto’s Nationaal Bevrijdingsmuseum

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak

1944-1945, privécollectie Wim Aloserij,

en Uitkeringsraad.

Postbus 9575, 2300 RB Leiden

privécollectie Hans Ouwerkerk, privé-

tel: 071 - 535 68 88

collectie Marga Grunberg, Ellen Lock,

e-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Stichting Ru Paré, Imperial War Museum

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen

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

kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe
cliënten worden beoordeeld door de

Oplage 27.000 exemplaren

Pensioen- en Uitkeringsraad. De PUR stelt
ook het beleid vast.
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geen rechten worden ontleend. Overname

Drukwerk

van (delen uit) dit magazine mag uitsluitend

ADC Nederland

van de redactie.

Coverfoto

Interviews en tekst

Aan de inhoud van de artikelen kunnen

geschieden na schriftelijke toestemming

- London, Marco de Swart, Willem Boon.

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

