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Mag ik u even
aanspreken?

Als je dagelijks werkt voor overlevenden van de Tweede Wereldoorlog, gaan je gedachten afwisselend
naar Nederlands-Indië, de Holocaust en het verzet.
“Verzet” is door de organisaties op het gebied van
de Tweede Wereldoorlog uitgeroepen tot jaarthema
van 2018. Overal in het land wordt aandacht besteed
aan de belangrijke rol van verzet in situaties van oorlog, bezetting en onrecht. Maar ook aan de risico’s,
de vele slachtoffers, ook bijvoorbeeld onbedoelde
represailleslachtoffers, zoals mijn vader. Maar ik denk
dat zonder mensen die de moed hadden zich op
welke wijze dan ook te verzetten er veel meer slachtoffers zouden zijn gevallen en de Tweede Wereldoorlog en andere oorlogen in de wereld langer geduurd zouden hebben. Waakzaamheid, stellingname
en verzet van burgers zijn wezenlijk. Daarbij gaat het
om individuele keuzes en om het stellen van vragen.
Remco Campert, zoon van de in Neuengamme omgekomen Jan Campert, verwoordt het treffend:
“Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt
zoals brede rivieren met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee met dezelfde lucifer die de
sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking, iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.”
Al tijdens de oorlog maar zeker direct daarna, is in de
discussie over de steun aan oorlogsgetroffenen allereerst gedacht aan verzetsmensen en hun nabestaanden. Pas later kwamen er regelingen voor de vele
andere oorlogsgetroffenen. Dat proces ging gepaard
met veel, soms beschamende, debatten over wat wel
“de hiërarchie van leed” wordt genoemd. Gelukkig
is het resultaat een goed en uniek stelsel van wetten.
Dat is ook te danken aan mensen, die bijna hun hele
professionele leven hebben gewerkt voor en aan de
uitvoering van de regelingen voor oorlogsgetroffenen. Twee daarvan zijn collega’s van de Pensioen- en
Uitkeringsraad, Ton van Gils en André Pierik die zich
de afgelopen dertig jaar zeer betrokken hebben
ingezet. Elders in deze Aanspraak leest u meer over
hen.
Het fundamentele belang van verzet tegen onrecht
en onderdrukking en het belang van overheidssteun
en inzet voor slachtoffers lijken mij leerpunten voor
de volgende generaties. Overlevering van dit erfgoed verdient blijvende aandacht.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Zorg met
aandacht
Wij zorgen voor
de doelgroep zolang
deze ondersteuning
nodig heeft

VWS-staatssecretaris
Paul Blokhuis over
zorg met aandacht.

Op 26 oktober 2017 is Paul Blokhuis (Christen Unie) benoemd tot
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet
Rutte III. Voorheen was hij wethouder welzijn, zorg, jeugd, dienstverlening en facilitaire zaken van de Gemeente Apeldoorn. Als staatssecretaris van VWS is hij verantwoordelijk voor de zorg voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Hier volgt een interview met hem over
dit bijzondere werkterrein.

Een luisterend oor
Hoe kijkt u tegen deze verantwoordelijkheid aan?
Paul Blokhuis: ‘Net als mijn voorganger Martin van Rijn vind ik het een
grote eer en verantwoordelijkheid om voor dit onderdeel van het beleid
van het Kabinet zorg te dragen. Mijn voornemen is om deze taak heel
zorgvuldig en met veel aandacht te doen. Ik vind het een eer om voor
de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen te mogen werken.
Het Ministerie van VWS neemt verantwoordelijkheid waar het gaat om
maatschappelijke en financiële ondersteuning aan deze bijzondere
doelgroepen en geeft de ereschuld en bijzondere solidariteit concrete
invulling. Onder verantwoordelijkheid nemen versta ik: er echt voor hen
zijn en een luisterend oor bieden.’
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Een kippenvelmoment
Bent u persoonlijk betrokken bij verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen?
‘Ja, want de oorlogsgeschiedenis is van grote invloed geweest op mijn familie. Mijn vader is opgegroeid in Oosterbeek bij Arnhem. Mijn familie
maakte de Slag om Arnhem van nabij mee. Daarnaast hebben mijn grootouders van vaders kant twee
Joodse kinderen onderdak geboden en riskeerden
daarmee hun eigen leven. Mijn vader is in 1929
geboren en heeft heel bewust deze onderduikers
meegemaakt. Het meisje moest na korte tijd al weg
omdat ze verraden zou worden. Maar de jongen
bleef gedurende de hele oorlog onder de naam
Max bij mijn grootouders in huis. Zijn ouders waren
weggevoerd en zijn vermoord in de nazikampen. Zijn
oom had aan zijn ouders beloofd dat hij voor Max
zou zorgen, maar Max was helemaal geïntegreerd in
het gezin.
Deze oom kwam hem dus na de oorlog ophalen bij
mijn grootouders. Max had het echter zo naar zijn
zin bij mijn grootouders dat hij absoluut niet wilde
meegaan. Hij schreeuwde terwijl hij meegenomen
werd: “Ik wil terug!”
Dit verhaal heeft natuurlijk veel indruk gemaakt op
onze familie en ik heb het vaak gehoord van mijn
vader. Mijn vader is predikant geweest en is helaas
in 2011 overleden. Hij heeft door deze oorlogsgeschiedenis het Joodse volk zo’n warm hart toegedragen, dat dit ook een rode draad was in zijn
functioneren als predikant.
Dat maakt dat de oorlogsgeschiedenis heel dichtbij
komt voor ons. Postuum is aan mijn grootouders een
Yad Vashem-onderscheiding uitgereikt in de jaren
tachtig. Die mocht mijn vader met zijn twee broers
en een zus gaan ophalen in Amsterdam en dat was
wel een kippenvelmoment. Ik weet nog goed dat
ik ook meeging naar Amsterdam. Ik was plaatsvervangend trots en zat met mijn neus vooraan. In die
tijd werd ook de mythe ontkracht dat Nederland zo
goed was geweest voor de Joodse onderduikers,

want er zijn verhoudingsgewijs nergens zoveel Joden
weggevoerd als in Nederland. Het was heel bijzonder om te horen dat mijn grootouders met gevaar
voor eigen leven hun nek voor anderen hebben
uitgestoken door twee Joodse kinderen in huis te
nemen.’

Daar word je stil van
Hoe heeft u uw eerste bijeenkomst op dit gebied
ervaren?
‘Mijn eerste bijeenkomst als staatssecretaris van VWS
was bij het 70-jarig bestaan van de Stichting Pelita,
die zorg draagt voor de maatschappelijke ondersteuning van oorlogsgetroffenen uit het voormalige
Nederlands-Indië. Het was een indrukwekkende en
drukbezochte bijeenkomst in Den Haag, waar ik na
afloop gesproken heb met diverse hulpverleners. Op
28 januari 2018 legde ik samen met minister-president Mark Rutte een krans namens de Nederlandse
regering bij het Spiegelmonument van Jan Wolkers
in het Wertheimpark ter gelegenheid van de Nationale Holocaust Herdenking. Het is goed om zoveel
generaties samen bij deze herdenking aanwezig te
zien. Daar word je stil van.
Verder is in mijn agenda voor het hele jaar al
rekening gehouden met belangrijke herdenkingen
en vieringen, waaronder 4 en 5 mei. Uiteraard zal ik
op 15 augustus bij de Nationale Indië Herdenking
een krans leggen namens de Nederlandse regering.
Als wethouder in Apeldoorn mocht ik op herdenkingsdagen spreken en kransen leggen namens de
gemeente bij monumenten in de stad, bij de Joodse
synagoge en bij de Woeste Hoeve, waar vlak voor
het eind van de oorlog 117 gevangenen werden
gefusilleerd. Ook bezocht ik de Erevelden in Loenen. Vanuit deze functie was ik nauw betrokken bij
het welzijn van de bewoners van het Indische woonzorgcentrum Rumah Saya (Mijn Huis) in Ugchelen,
gemeente Apeldoorn. Ik vond het heel prettig om
5
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Minister-president Mark Rutte en VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis leggen een krans bij het Spiegelmonument
in het Wertheimpark in Amsterdam ter gelegenheid van de Nationale Holocaust Herdenking.

kennis te maken met de Indische bewoners van dit
woon- en verpleeghuis en naar hun levensverhalen te
luisteren. Ik ben historicus en vind het belangrijk dat
de oorlogsgeschiedenis van het voormalige Nederlands-Indië een goede plek krijgt.’
Is uw beleid voor de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen anders dan dat van uw
voorgangers?
‘Goed nieuws voor de doelgroep: er komt geen
stelselwijziging. Er is zo’n breed draagvlak voor deze
wetgeving dat wij de huidige ondersteuning aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen garanderen
zolang zij dit nodig hebben. Ook wil ik graag voeling
houden met de uitvoeringsinstantie voor de wetten
en regelingen voor oorlogsgetroffenen. Daarom ga
ik op 16 april 2018 op werkbezoek bij de afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de
Sociale Verzekeringsbank in Leiden en spreek daarbij
vertegenwoordigers van de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Cliëntenraad. Er is veel draagvlak voor
de herdenkingen en vieringen en voor de financiële
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zorg voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
Daaraan zal niet worden getornd.’
Verwacht u wijzigingen in deze wetten?
‘Nee, ik verwacht geen wijzigingen in deze wetten. De laatste aanpassing was de overgang van
de uitvoering en toepassing van de Algemene
Oorlogsongevallenregeling (AOR) naar de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) in januari 2015. Het is mooi
dat alle Indische regelingen daar nu onder één dak
zijn geplaatst. De afdeling Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen kan hierdoor bij aanvragen goed
beoordelen welke regelingen mogelijk zijn en het
financieel meest gunstige toekennen. Ik heb begrepen dat de overgang van de wetten naar de Sociale
Verzekeringsbank in 2010 was ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te borgen. Uit de klanttevredenheidsmetingen blijkt dat dit goed is verlopen.
We zullen ervoor zorgen dat de dienstverlening en
de materiële zorg tot de laatste cliënt geborgd blijven. De Sociale Verzekeringsbank in Leiden verzorgt
die dienstverlening naar volle tevredenheid.’

Staatssecretaris Paul Blokhuis bij het 70-jarig jubileum
van de Stichting Pelita met gastheer Hans Goedkoop,
historicus en bekend als presentator van ‘Andere Tijden’.

Verloopt de voorlichting over de Tweede
Wereldoorlog naar wens?
‘Op hoofdlijnen zeker. Al komen we er gaandeweg
ook achter dat er nog een hele slag is te maken in
de voorlichting op scholen. We willen de herinnering levend houden ook als wijze les voor ons land.
Laten we hopen dat we hier nooit meer een oorlog
hoeven mee te maken en in vrede kunnen blijven
samenleven. Het herdenken en herinneren dient dus
ook een educatief doel. Ik vind het mooi dat we ook
nog steeds ooggetuigen hebben die op scholen
gastlessen geven. Dan hangen de kinderen aan de
lippen. Waar ik mijn verhaal mee begon, mijn kinderen - maar ook wijzelf vroeger - vroegen dan: ‘Opa
wil je nog een keer vertellen over de oorlog?’ En dan
vertelde mijn vader over de Slag om Arnhem.
Wat me erg verblijdt is dat ik bij de grote herdenkingen telkens veel mensen zie van alle generaties. Je
zou zeggen dat door het langzaamaan verdwijnen
van de eerste generatie de belangstelling af zou nemen, maar ik krijg eerder de indruk dat er meer jongeren naar de herdenkingen gaan. Dat onderstreept
ook gelijk het belang van educatie. Het is dus goed
als de overlevenden van de Tweede Wereldoorlog
zo lang het nog kan hun verhalen op scholen vertellen. Zo blijven jongeren ook gemotiveerd voor dit
onderwerp. Ik ben ervan overtuigd dat het goed is
om hier met alle generaties bij stil te staan.
Ik juich het heel erg toe dat we weten waarom we in
een vrij land mogen wonen. Deze oorlogsgeschiedenis in Europa en in het voormalige Nederlands-Indië
laat juist goed zien waarom we in vrijheid kunnen
leven hier vandaag de dag. Het is eigenlijk nog maar
heel kort geleden dat we hier in onvrijheid moesten leven. Er hoeven ook maar een paar wissels om
te gaan en er kan weer een oorlog uitbreken, dat
realiseer ik me als historicus altijd goed. Kijk maar
naar de oorlog op de Balkan, die zo dicht bij ons
losbarstte. Er zijn ook landen, zoals Nederland, waar

Foto: Huub Diederen.

Actueler dan ooit

moslims, christenen en joden in vrede samenwonen,
dus dat kan wél goed gaan. Ik geloof meer in gelijkwaardigheid dan in tolerantie. Als je zegt ik tolereer
jou, dan kan dat impliciet betekenen dat je superieur
bent ten opzichte van de ander. Je moet elkaar vanuit gelijkwaardigheid respecteren.
Het is denk ik goed om onze jongeren te blijven
voorlichten over de Tweede Wereldoorlog en over
de aanleidingen hiervoor, zodat je ook weet welke
kant je als samenleving wel en niet op wilt gaan.
Het is belangrijk om te benoemen wat er wel en
niet goed is gegaan in onze geschiedenis. Daarom
is het goed om stil te staan bij de geschiedenis en
herdenkingen.
En aan belangstelling voor dit onderwerp blijkt er
geen gebrek: het Anne Frank Huis is een van de best
bezochte musea van ons land. Ook is er nog steeds
interesse voor de musical ‘Soldaat van Oranje’ die
sinds de première op 30 oktober 2010 nog altijd
druk bezocht wordt. Het is de langstlopende musical
ooit in Nederland met inmiddels 2,5 miljoen bezoekers. Waargebeurde oorlogsverhalen blijven dus in
trek. Ik denk dat dit onderwerp actueler is dan ooit
en dat het altijd actueel zal blijven.’
Interview: Ellen Lock
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Ons gezin: Catharina, Alida, mijn vader Jan Beekman, ik (10 jaar), mijn moeder Minaek en Ferdinand.

Bob Beekman bleef trouw
aan Holland
Bob Beekman vertelt over het Indisch jongerenverzet en de Japanse
internering in de Glodokgevangenis in 1944-1945
In september 1944 dwongen de Japanners IndoEuropese jongemannen een pro-Nippon verklaring
te tekenen uit angst dat zij naar de in aantocht zijnde geallieerde bevrijders zouden overlopen. Ruim
480 Indische jongeren verzetten zich tegen het
tekenen van deze pro-Japan verklaring. Voor hun
trouw aan Holland werden zij zwaar gestraft met
een internering in de Glodok-gevangenis in Batavia.
Bob Beekman was een van hen die weigerden hun
Hollandse achtergrond te verloochenen.
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Gaan jullie maar naar de Oost!
‘Mijn vader (1871) was in mijn jeugd al gepensioneerd militair. Als arme Groningse boerenzoon werd
hij beroepsmilitair. “Gaan jullie maar naar de Oost”
werd er tegen zijn lichting gezegd en hij is naar Atjeh
uitgezonden om de opstand tegen het Nederlandse
gezag te helpen onderdrukken. In Batavia trouwde
hij een jonge Javaanse vrouw. Op 2 juni 1927 werd
ik geboren als Jacobus Beekman, maar iedereen
noemde me Bob. Uiteindelijk bleef ik over met één

oudere broer en twee oudere zussen, want enkele
kinderen stierven al jong aan de pest. Mijn moeder
was analfabeet en sprak Javaans. Wij kregen een
Nederlandse opvoeding en gingen naar een katholieke school. Omdat we langs het spoor in Batavia
woonden, wilde ik later machinist worden.’
Er werd veel gerampokt
‘Toen de oorlog uitbrak zat ik al een half jaar op
de mulo. Via de radio hoorde ik van de Japanse
aanval op Pearl Harbour op 7 december 1941 en
begin maart 1942 zag ik hoe in de verte de havens
van Batavia werden gebombardeerd. Mijn moeder
maakte ons ’s ochtends om 5 uur wakker om de
stoet Japanse soldaten op de fiets onze stad te zien
binnentrekken. De Nederlandse militairen gaven
zich meteen over zwaaiend met witte doeken. Veel
winkels werden gerampokt (geplunderd) door de bevolking. Omdat het gevaarlijk was op straat mochten
wij drie weken niet buitenkomen. Op de radio die we
aanzetten werd direct omgeschakeld van Nederlands
naar Maleis. De scholen gingen dicht en alle Nederlandse mannen moesten zich melden en werden
geïnterneerd. Mijn vader werd als gepensioneerde
aanvankelijk niet geïnterneerd. Mijn moeder droeg
een sarong en kebaya en kon als Javaanse nog wel
naar de markt. Aanvankelijk waren we blij dat we niet
naar school hoefden. De broeders van onze katholieke mulo gaven ons in het geheim in het Nederlands
les in het Sint Franciscushuis. De Japanse soldaten
duldden geen samenscholing.’
Er moest cassave op de plank komen
‘In 1943 werd mijn vader ook opgepakt. Hij zat de
laatste twee oorlogsjaren in het beruchte Tjidengkamp. Twee maanden kon ik hem daar nog zien,
want ik moest dit kamp voorzien van balen rijst
om wat geld te verdienen zodat mijn moeder eten
voor ons kon kopen. Op een platte duwwagen met
houten wielen bracht ik twee maal per dag met
een vriend de balen rijst naar het kamp Grogol. Per
lading ontving ik 48 cent, hield zelf een dubbeltje en

Trouwfoto Bob en Betsie Beekman, 10 december 1951.

gaf mijn moeder 38 cent. In het begin brachten we
ook nog meubels naar het kamp. Er moest brood op
de plank komen, oh nee, brood was er niet. Er moest
cassave op de plank komen! Zodoende kon ik mijn
snel vermagerende vader dagelijks even zien en hem
wat pruimtabak geven en soms een bericht voor
moeder opvangen.’
Een Ambonees heeft ‘roodwitblauw’ bloed
‘Er was een Ambonees die in een verzetsgroep zat,
Johann Ettore Kaihatu genaamd. Mijn broer Ferdinand is getrouwd met een zusje van zijn vrouw. Via
deze connectie sloot ik me aan bij de verzetsgroep
van Kaihatu. Als hoofd van de voormalige Luchtbeschermingsdienst wist hij veel over de Hollandse wapenopslagplaatsen op het vliegveld van Batavia. Zijn
groep verborg deze wapens voor de Japanners achter de Koning Willem III-school. Een Ambonees had
‘roodwitblauw’ bloed en was trouw aan Koningin en
Nederland. Ik leerde bridgen van Kaihatu en kreeg
mijn opdrachten tussen het kaarten door. Ons gezin
verhuisde naar de wijk Tanahtingi omdat wij de huur
niet meer konden opbrengen toen mijn vaders pensioen niet meer werd betaald. Ons nieuwe huis was pal
naast de Japanse kazerne. Het was daar een komen
en gaan van Japanse troepentransporten. Ik hield
de chauffeurs in de gaten vanuit een Waringinboom
waar ik inklom. Als ik hen in goed Maleis aansprak
dan kreeg ik soms informatie of de kust veilig was:
‘Sinjo (jongen), we gaan morgen die richting op!’
‘s Avonds brachten leden van de verzetsgroep Kaihatu in donkerblauwe Luchtbeschermingsdienst-pakken
de wapens van achter de Willem III-school via sluip9
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routes in tassen op de fiets naar ons huis. Mijn drie
jaar oudere zus Catharina en ik maakten de handgranaten, bajonetten en revolvers schoon en hielden de
wapens schietklaar voor als de bevrijders zouden komen. We reinigden de wapens en vetten ze in, wikkelden ze in doeken en verstopten ze onder ons bed
in een laag oude kleren. Niet ver van de kazerne was
een gecamoufleerde Japanse benzineopslagplaats
voor vliegtuigen. Op het nabijgelegen voormalige
KNIL-vliegveld Tjililitan zagen we dagelijks Japanse
vliegtuigen landen en opstijgen en we vroegen ons
af of we de benzinevaten in de fik moesten steken.
Maar zover is het nooit gekomen, want intussen werd
ik om een andere reden gevangen genomen.’

‘Jullie zijn net zo kwetsbaar als deze strohalm.’

Wij wilden niet buigen
‘Op 25 september 1944 kwamen twee Indo-Europeanen, Dahler en Van den Eeckhout, naar onze
wijken. Zij hielden een toespraak in het Maleis voor
alle Indo’s die zich daar moesten melden in het
registratiekantoor Oeroesan Peranakan, ‘registratie gemengd bloed’. Van den Eeckhout hield een
speech met een rieten veger - een sapoe lidi - in zijn
hand. Als vijftiger sprak hij overtuigend en beloofde
gouden bergen: “Als jullie deze pro-Japan verklaring
niet tekenen zijn jullie slampampers -luie nietsnuttenen dan kunnen jullie je koffers pakken en worden
opgepakt door de Japanners. Dan zijn jullie net zo
kwetsbaar als deze strohalm van de veger. Maar als
we ons als Indo-Europeanen verenigen tegen de
Hollanders en ons aansluiten bij de Japanners, dan
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zijn we net zo sterk als dit rieten vegerhandvat. Dan
bundelen we onze krachten en dan hebben jullie een
paradijs hier. Jullie kunnen alles van de Jap krijgen.
De Nederlander kijkt toch op jullie bruine huid neer.
De Japanner is jullie bevrijder. Aan jullie de keus!”
Maar wij wilden niet buigen. Opeens sprong één van
ons, Eric Soute, op een tafel en schreeuwde ons toe:
“We hebben dan wel Indisch bloed, maar ook Hollands bloed. Verloochen je Hollandse bloed nooit!
Leve de Koningin!” Met mijn Hollandse vader kon ik
de pro-Nippon verklaring niet tekenen. Op 25 januari
1945 ’s ochtends om half vier werd ik opgepakt door
twee Japanse soldaten met een arrestatiebevel voor
Jacobus Beekman. Mijn koffer had ik al gepakt.’
De Glodokgevangenis
‘Alle Indische jongens uit onze buurt werden opgepakt en naar de Glodok-gevangenis gebracht.
Glodok was een oude door Hollanders afgekeurde
gevangenis, die de Japanners in gebruik namen.
Bij het betreden van het kamp moest ik mijn koffer
achterlaten en mijn horloge inleveren, want ze waren
bang dat je de bewakers ermee zou omkopen. Je
haar werd afgeschoren met een tondeuse. Ik zat
met acht jongens uit onze stadswijk in een cel en we
sliepen op het beton. Er waren ook cellen voor jongens uit Cheribon, Bogor, Tegal en Bandoeng. Het
krioelde er van de wandluizen, die voortdurend over
je heen kropen en je beten. Per dag werden we twee
keer door de bewakers geteld. We moesten werken
in de binnen- of de buitentuin en kregen nauwelijks te eten, alleen wat sagopap of een handje rijst
met kang koeng (slootplanten). Dan verslappen je
spieren en wordt het op je hurken zitten erg zwaar.
Binnen drie weken viel de eerste hongerdode. Het
was afschuwelijk om je medegevangenen te zien verhongeren of gestraft te zien worden. Als je geluk had
mocht je werken in de binnentuin met driehonderd
pisangbomen. Je kon dan ongemerkt soms onrijpe
bananen opeten. In die zeven gruwelijke maanden
verloren we zeventig man.’
Wachten op je dood
‘We kregen dagelijks vreemde corvee-opdrachten.
Zo moesten we met een patjol (schoffel) een anderhalve meter diepe vijver graven. Maar omdat we
vlakbij zee zaten, stond het grondwater tot boven
onze enkels. Dit was een bron van bacteriën van

Mijn Hollandse vader Jan Beekman
en mijn Javaanse moeder Minaek.

besmettelijke kampziekten als dysenterie. Ik had
malaria, tyfus en hongeroedeem. De cipiers brachten
me ernstig ziek naar het Tjipinang-gevangenisziekenhuis, waar velen van ons al waren gestorven. Op een
boomblad moest ik mijn ontlasting tonen aan de
kamparts, die zei dat het slijm erin duidde op dysenterie. De Japanners hielden alle medicijnen voor
zichzelf, dus was het daar wachten op je dood. Op
een dag herkende ik er een Glodok-cipier, die zei:
“Tuan Bob, u ziet er slecht uit!” De volgende dag
gaf hij me een guaveboomblad, djamboe kloetoek,
dat diende als medicijn tegen dysenterie. “Je moet
het blad fijnkauwen en inslikken.” Dankzij dit wondermiddel genas ik snel zodat ik terugkeerde naar Glodok, waar iedereen versteld stond van mijn herstel.’
Mijn redding
‘In die laatste maanden van de oorlog moesten we
uren lang in de brandende zon touwdraaien en garen spinnen. Op een dag werden we beschoten door
een Amerikaans gevechtsvliegtuig. Wij schuilden
met zijn allen in de galerij langs de binnenplaats.
Ondanks deze beschieting gaf dit Amerikaanse
vliegtuig ons een sprankje hoop.
Van den Eeckhout is twee keer in Glodok geweest
om ons over te halen toch de pro-Japan verklaring te
tekenen. Eerst in maart 1945 en daarna in augustus
vlak voor de capitulatie van Japan. Hoewel je zoveel
bijna dode jongens zag lopen, zo vermagerd waren
we, bleef ik weigeren - het ging om het principe!
De laatste drie weken in Glodok was mijn corvee in
de tomatentuin mijn redding. Als je betrapt werd
op stelen, dan liet de Jap je 50 tomaten in één keer

eten. Toch durfde ik stiekem twintig tomaten te
eten, waardoor ik het heb gered. Op 28 augustus
1945 werden we bevrijd door de Brits-Indische Gurkha’s en per vrachtwagen naar het Halimoenkamp gebracht. Hier zag ik mijn moeder en zussen, die mij zo
mager niet eens herkenden. We omhelsden elkaar
en hoopten de anderen ook snel terug te zien!’
Vriend of vijand?
‘De Japanse tijd was veiliger dan de Bersiap, de
gewelddadige tijd direct na de bevrijding waarin
Indonesische jongeren het op Hollanders en Indo-

Bob Beekman met kleindochter Anouk en het Glodok-kruis.
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Bob Beekman met oorkonde van de
Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet.

Europeanen hadden gemunt. De Indonesische
vrijheidsstrijders konden je elk moment doodsteken
of bedreigen met hun beruchte bamboe roentjings
(spiezen). Gelukkig waren er ook goede Indonesiërs.
Zo tipten Javaanse buren mij: “Ga met je twee zussen naar het 10e Bataljon kamp, daar ben je veilig!”
Maar het was lastig te voorspellen wie je vriend of
vijand was. Er zijn toen veel Hollanders en IndoEuropeanen op wrede wijze vermoord. Ik heb erg
veel geluk gehad, dat ik de gevaarlijke weg naar dit
10e Bat-opvangkamp met mijn twee zussen heb overleefd. In het opvangkamp leerde ik mijn vrouw kennen. Ik zei tegen haar vriendinnen: “Roep haar eens.
Wie is dat meisje?” Zij vroegen me: “Hoezo, ben je
verliefd op haar?” Ik zei: “Enigszins, roep haar maar.”
Het beeldschone meisje heette Betsie Valenteijn,
we kregen verkering en trouwden op 10 december
1951. Er werd me gevraagd Indonesisch staatsburger
te worden en aanvankelijk leek dit gunstig, maar ik
kreeg spijt van mijn keuze want Indo’s kregen geen
werk meer. Dankzij Minister Marga Klompé, die inzag
dat wij het slecht hadden, kon ik in 1962 als spijtoptant met mijn gezin naar Nederland komen.’
Trouw aan Holland
‘Pas na de oorlog hoorde ik dat mijn vader in het
Bangkongkamp is overleden. Op mijn zestiende heb
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ik mijn vader in Tjideng voor het laatst gezien en
geen afscheid van hem kunnen nemen. Tot op de
dag van vandaag grijpt dit me aan. Hij ligt op het
ereveld Kalibanteng in Semarang. Zeker twintig maal
heb ik zijn graf bezocht in gezelschap van mijn kinderen en kleinkinderen. Op 2 oktober 1982 hadden
we de eerste Glodok-reünie in Nederland en is de
Vereniging van ex-Glodok geïnterneerden 1944-1945
opgericht. We vonden dat we recht hadden op een
verzetspensioen en vroegen het verzetsherdenkingskruis aan, maar het Comité Verzetsherdenkingskruis
wees onze aanvragen af. De Wet Indisch Verzet wees
ons in eerste instantie ook af. Eric Soute, die ons antiNippon standpunt in de oorlog verdedigde, sprong
weer voor ons in de bres. Hij schreef Prins Bernhard
een brief en op de reünie van 27 september 1986
kregen we in Bronbeek het Glodok-verzetsherdenkingskruis uitgereikt. Uiteindelijk ben ik erkend op
grond van de Wet Indisch Verzet en kreeg een verzetspensioen. Ik ben trots op mijn Glodok-onderscheiding die ik draag op reünies. Op 8 april 2018
zullen wij als ex-Glodokkers onze laatste reünie
houden, want er zijn er nog maar enkelen in leven.
Ik zou altijd weer kiezen voor de trouw aan Holland
en verzet tegen het Japanse gezag, maar dat verzet
heeft vele jonge Indo-Europeanen het leven gekost.’
Interview en foto’s: Ellen Lock

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

zocht hij na de bevrijding nog naar zijn ouders eigendommen, niet wetende dat de vleugel in bewaring
was gegeven. In 1951 emigreerde hij naar Australië
met vrouw en twee kinderen. Die zoek ik: Elizabeth
Helen Drilsma (Watford, 25-11-1945), Bertrand Frederik Drilsma (Amsterdam 12-06-1949). Reacties graag
naar: Robert Ferretti, Da Costastraat 29-III, 1053 ZA
Amsterdam, tel: 06-53931544 of tel: 020-6122298,
e-mail: r.ferretti@ziggo.nl
Ik ben op zoek naar Millie J. de Wilde, mijn vriendin
van de Semarangse H.B.S. klas 3 E, cursus 19401941. Ik verloor contact met haar wegens overplaatsing van haar vader naar Soerabaja. Reden: uitwisseling in schrift van elkaars levenservaringen, want
elkaar terugzien is praktisch onmogelijk. Hugo van
Waardenburg, 5877, S.W. Bonita Road, Lake Oswego
Oregon 97035-3221 U.S.A., tel: 001-503-639-6443. Let
wel: 9 uren tijdsverschil.

Wie kan mij wellicht nog iets vertellen, of heeft foto’s van de lagere Joodse school in de Bezemstraat
in Den Haag, nu Rabbijn Maarsenplein, tijdens of
voor de Tweede Wereldoorlog. Bij voorbaat bedankt voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Simon
Cohen, Rhonestroom 73, 2721 EK Zoetermeer, tel:
079-3419064, e-mail: leny.cohen@casema.nl
Ik ben op zoek naar (nazaten van) Joodse vrienden en kennissen van Piet Walstra die in de oorlog
handel dreven op het Waterlooplein in Amsterdam.
Reacties graag naar dhr. G.J. Agterhof, Zwanenburgerdijk 520, 1161 NZ Zwanenburg, tel: 020-4978773,
e-mail: gerengrietje@quicknet.nl
In de oorlog heeft Bertrand Henri Drilsma (1879,
Deventer) een vleugel/pianola in bewaring gegeven
aan mijn kennissen. In 1943 zijn hij en zijn vrouw vermoord. Hun zoon Albert Henri Drilsma (1915-1990,
Sydney) was in de oorlog in Londen. In Amsterdam

Ik ben op zoek naar mensen die mevrouw Rozette
Vleeschhouwer-Elzas
hebben gekend en haar
onderduikverhaal kennen.
Ze woonde op het Olympiaplein 98 in Amsterdam
en is overleden in 1974.
Ze was eerder getrouwd
met Louis Leefsma, die
in 1932 overleden is. In
1948 is ze met Maurits
Vleeschhouwer getrouwd. Wie kende haar en wie
kende haar onderduikverhaal? In de Tweede Wereldoorlog is ze ruim 2 jaar verborgen gehouden bij mijn
grootvader, adjudant L. de Visser, Hyacinthstraat
11 in Zwolle. Reacties heel graag sturen naar:
Regine Rehorst-Bosman, Boegspriet 24, 3356 MP
Papendrecht, tel: 078-6440530 of tel: 06-22935084,
e-mail: prehorst@hetnet.nl
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Foto’s: Ellen Lock.

André Pierik, Dineke Mulock Houwer, Ton van Gils en Ingmar Wolfert (secretaris PUR).

Ton van Gils en André Pierik: ‘Dertig jaar
dienstverlening voor verzetsdeelnemers
en oorlogsgetroffenen.’
Eind 2017 nam de Pensioen- en Uitkeringsraad
(PUR) afscheid van André Pierik en Ton van Gils.
Twee leden die hun sporen hebben verdiend én
nagelaten in hun jarenlange werk voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. In Aanspraak blikken zij terug op wat er in 30 jaar is bereikt.

André Pierik.

André Pierik (75 jaar), studeerde rechten, trad in 1968
in dienst van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP) en was vanaf 1987 betrokken bij de uitvoering
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van de Wuv in Zoetermeer, de Wiv in Diemen en
de Wbp en Wubo in Heerlen. Bij de oprichting van
de Pensioen- en Uitkeringsraad in 1990 was hij in
Heerlen verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Wetten Bp en de Wubo en betrokken bij de Stichting Administratie Indische Pensioenen (SAIP) en de
AOR. Vanuit het ABP begeleidde hij de overgang
van de werkzaamheden van Heerlen naar de PUR in
Leiden. In 2004 stopte hij zijn werk als directeur en
werd lid van de Commissie AOR en bestuurslid van
de SAIP. Na de overgang van de AOR naar Leiden
werd hij in 2015 benoemd tot lid en plaatsvervangend voorzitter van de PUR. Hij is thans nog steeds
voorzitter van de SAIP.
Ton van Gils (75 jaar) studeerde sociologie en was
werkzaam als journalist en wetenschappelijk medewerker. In 1977 trad hij in dienst bij het Ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
In 1987 werd hij hoofd van de Directie voor Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsslachtoffers. Vanuit het departement was hij ambtelijk
verantwoordelijk voor de totstandkoming van de
PUR in 1990 en in 1991 werd hij algemeen secretarisdirecteur van de PUR. Onder zijn leiding gingen de
voormalige Raden op in een college van raads-

unieke wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen te vinden. De verschillende Raden en
uitvoerders konden het aantal aanvragen niet bolwerken, met oplopende werkvoorraden en achterstanden tot gevolg. Het werd tijd om de krachten te
bundelen.
De Buitengewone pensioenraad (BPR), de Uitkeringsraad (UR) en de Raad voor burger-oorlogsslachtoffers (RUBO) gingen in 1990 op in de Pensioen- en
Uitkeringsraad, een zelfstandig bestuursorgaan dat
een einde moest maken aan te lange behandeltermijnen, verlate betalingen en achterstallige dossiers.

Ton van Gils.

kamers, werd het beleid geharmoniseerd, de uitkeringsverzorging en de aanvraagbehandeling geïntegreerd en werd de blik naar buiten toe gestimuleerd
om de dienstverlening aan oorlogsgetroffenen te
verbeteren. In 2006 ging hij met pensioen en werd
hij benoemd tot bestuurslid van de PUR en in 2011
tot lid van de met de SVB samenwerkende PUR.
Hoewel André en Ton vanuit verschillende rollen en
verantwoordelijkheden bij het werk voor deze bijzondere doelgroep waren betrokken, hebben zij met
begrip voor elkaars positie altijd op een uitstekende
manier samengewerkt. Na 30 jaar nauwe betrokkenheid bij de uitvoering en toepassing van de wetten
en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen blikken zij terug op de voor cliënten
belangrijkste ontwikkelingen.
Hoe stond het met de dienstverlening aan
oorlogsgetroffenen voorafgaand aan de
oprichting van de PUR in 1990?
Verzetsdeelnemers en door de oorlog geïnvalideerde zeelieden konden snel na de oorlog al financieel ondersteund worden op grond van de wetten
buitengewoon pensioen. Vervolgden kregen in 1972
een eigen wettelijke regeling, waarbij aanvankelijk
werd gedacht dat het aantal Wuv-aanvragen snel
zou afnemen. Dat bleek een misvatting te zijn. Toen
in 1984 de Wubo voor burger-oorlogsslachtoffers
en in 1986 de Wiv voor het Indisch verzet van kracht
werden, bleken steeds meer mensen de weg naar de

Wat was voor de PUR belangrijk?
Alle aandacht ging in die eerste jaren uit naar het
verkorten van de behandelduur van aanvragen en
het op tijd betalen van pensioenen, uitkeringen en
bijdragen in kosten. In 1993 lag de PUR ‘goed op
koers’ en werd de behandelduur aan wettelijke termijnen gekoppeld. Ook werd afgesproken dat nieuwe aanvragen van personen die zowel onder de Wuv
als de Wubo konden vallen voortaan gezamenlijk
werden beoordeeld (samenloopaanvragen), waarbij
het meest gunstige wordt toegekend. In datzelfde
jaar zette André Pierik zich persoonlijk in voor de
publicatie van het boek “Verzet in Nederlands-Indië
tegen de Japanse bezetting 1942-1945”.
In 1994 werd de Tijdelijke Vergoedingsregeling
Psychotherapie van kracht bij de sluiting van de Wuv
voor de naoorlogse generatie. Het politieke draagvlak voor de uitkeringswetten werd voor de toekomst
geborgd door de toegang te beperken tot personen
die de oorlog aan den lijve hadden meegemaakt.
Van een tijdige naar een klantgerichte
dienstverlening
In de jaren daarna verlegde de PUR de aandacht
naar een meer klantgerichte dienstverlening. Zo
werd het voorzieningenbeleid bijvoorbeeld afgestemd op specifieke doelgroepen in bijzondere
omstandigheden, waaronder Roma, Sinti en cliënten
in Indonesië. Op initiatief van Ton van Gils presenteerde de PUR in 1997 een ambitieus programma
onder de titel “Kwaliteitsslag 2000”. Dit programma
was gericht op een toegankelijke, meer persoonlijke, behulpzame en begrijpelijke dienstverlening. De
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verbeteringen werden in rap tempo doorgevoerd.
Zo werd de telefonische bereikbaarheid van de PUR
uitgebreid, kwamen er portvrije retourenveloppen
en werd er een cliëntenraad opgericht. In datzelfde
jaar introduceerde de PUR het blad Aanspraak, werd
meer aandacht geschonken aan de leesbaarheid van
brieven en werd er gekeken naar de mogelijkheden
voor het gelijktrekken van voorwaarden en bedragen
voor voorzieningen bij de verschillende wetten. In
1998 werkten Ton en André aan de volledige overheveling van de uitvoering van de Wubo bij het ABP in
Heerlen naar de PUR in Leiden. Er was daarbij zowel
oog voor het vasthouden van expertise als voor de
gevolgen voor medewerkers die ander werk kregen.
Voor Wuv en Wubo cliënten ontstond zo één loket.
In datzelfde jaar werd de eindheffingsregeling van
kracht waardoor de artikel 19 toeslag bij de Wubo
en het oude NMIK-bedrag bij de Wuv belastingvrij
werden.
Wetswijzigingen ten gunste van cliënten
Rond het jaar 2000 is hard gewerkt aan wetswijzigingen die de positie van oorlogsgetroffenen verbeteren. Bij uitkeringsgerechtigden werden inkomsten uit
arbeid na pensionering niet meer gekort en werd de
AOW-toeslag verhoogd. Voorzieningen als huishoudelijke hulp en sociaal vervoer konden na het 70e
levensjaar ook aan uitkeringsgerechtigden worden
toegekend op grond van gezondheidsklachten die
niet door de oorlog zijn ontstaan en worden na het
overlijden ter overbrugging voortaan nog enige tijd
doorbetaald aan de achterblijvende partner. Bij de
Wubo verdween de drempel voor tegemoetkomingen in kosten en werd een jaar later de voorziening
Deelname aan het Maatschappelijk Verkeer geïntro-

Ton van Gils en André Pierik.
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duceerd, die wegens groot succes daarna ook bij
de Wuv werd ingevoerd.
Voorlichting
In 2003 is in samenwerking met de Cliëntenraad
hard gewerkt aan meer begrijpelijke brieven, besluiten en berekeningsbeschikkingen. Cliënten in het
buitenland zijn gewezen op de mogelijkheden voor
voorzieningen die in Nederland gangbaar zijn en er
verschenen Engelstalige brochures.
Toen uit onderzoek bleek dat niet iedereen de wetten
kende werd een voorlichtingscampagne opgestart.
In de daaropvolgende jaren werden meer dan 35.000
mensen in het binnen- en buitenland persoonlijk
gewezen op het bestaan van de Nederlandse wetten
voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
Klanttevredenheid neemt toe
In 2006 is voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Meer dan 80% bleek (zeer)
tevreden over de dienstverlening. Dit percentage
zou in de jaren daarna verder oplopen tot 95.
Het jaar daarop werden enkele voorzieningen vereenvoudigd door de toekenning van standaardbedragen, waardoor de noodzaak van het bewaren
en indienen van bonnetjes bij die voorzieningen
verdween. Ook is bekeken of de uitkeringssystematiek vereenvoudigd kon worden.
Vereenvoudiging
In 2008 zijn de wetten aangepast en de pensioenen
en uitkeringen vereenvoudigd. Het was niet langer
vereist om jaarlijks de inkomsten op te geven waardoor de administratieve rompslomp sterk afnam.
Pensioenen en uitkeringen zijn vastgesteld en vervolgens geïndexeerd op basis van het minimumloon
in Nederland in plaats van de onzekere verhogingen
van ABP-pensioenen. Hiermee kwam een einde aan
de onzekerheid over te veel of te weinig ontvangen
bedragen. Toeval van vermogen in de vorm van
kapitaalsuitkeringen of erfenissen na 2008 leidden
voortaan niet meer tot extra kortingen. Voorzieningen voor hulpmiddelen werden vereenvoudigd door
deze zonder beperking in tijd toe te kennen. Jaarlijkse aanvragen voor paramedische behandelingen
werden bij de derde aanvraag omgezet in een
voorziening zonder beperking in tijd als er chronische

gezondheidsproblemen waren. Hoewel deze wijzigingen niet voor de AOR golden, zette André zich
in om ook bij deze regeling waar mogelijk vereenvoudigingen door te voeren.
In datzelfde jaar werd de Wubo ook mogelijk voor
Nederlanders die niet meer in Nederland woonden
en werd de uitvoering van de wetten buitengewoon
pensioen overgeheveld van het ABP in Heerlen naar
de PUR in Leiden. De vergoeding voor huishoudelijke
hulp werd gestandaardiseerd in dagdelen en volgde
voortaan de indexering van het minimumloon.
De overgang naar de SVB
In 2010 bereidde de PUR de overgang naar de SVB
voor. De basis daarvoor was al eerder gelegd door
Ton van Gils en Erry Stoové, die toen voorzitter van
de Raad van Bestuur van de SVB was. De wetten
werden daarop aangepast. De SVB werd verantwoordelijk voor de toepassing en uitvoering als er
al financiële aanspraken bestaan. De PUR bleef
verantwoordelijk voor het beleid en de toelating tot
de wetten en regelingen. De Cliëntenraad kreeg een
wettelijke status. Zowel voor medewerkers als voor
cliënten was dit geen gemakkelijk traject, maar de
overgang verliep in 2011 geruisloos en de kwaliteit
van de dienstverlening was goed geborgd.

De komst van de AOR en de positie van cliënten
in Indonesië
In 2013 werden de Wuv uitkeringen en voorzieningen
van cliënten in Indonesië omgezet van een roepia
grondslag naar een grondslag in euro. Personen
bij wie pensioenfondsen het pensioen verlaagden
werden persoonlijk gewezen op de mogelijkheid om
een nieuwe vaststelling aan te vragen.
In 2015 nam de SVB de toepassing en uitvoering van
de AOR over. Voor de AOR zijn vereenvoudigingen
en verbeteringen overgenomen die eerder bij de
wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen waren ingevoerd. Bij nieuwe aanvragen is bekeken welke regeling of combinatie van regelingen
financieel het gunstigste was om toe te kennen.
De PUR verliest met het vertrek van André Pierik en
Ton van Gils twee bijzondere mensen met veel kennis
en ervaring en is hen veel dank verschuldigd. Mede
door hun persoonlijke betrokkenheid en inzet is de
dienstverlening aan oorlogsgetroffenen in de afgelopen dertig jaar sterk verbeterd en goed geborgd.
André en Ton kijken dan ook met een gevoel van
trots en tevredenheid terug op deze periode en hebben er alle vertrouwen in dat de PUR deze belangrijke
taak op een goede manier kan blijven vervullen.

Per 1 januari 2018 is de heer Peter Keppy door
VWS-staatssecretaris Paul Blokhuis voor een periode
van vier jaar benoemd tot lid van de Pensioen- en
Uitkeringsraad. De heer Keppy is geboren in 1965
en thans werkzaam als senior-onderzoeker bij het
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij is gespecialiseerd in de moderne
geschiedenis van Zuidoost-Azië en heeft diverse
publicaties op zijn naam. Zo deed hij onderzoek
naar oorlogsschade, roof en rechtsherstel in
Indonesië (1930-1960) waarover hij in 2006 het boek
“Sporen van vernieling. Oorlogsschade, roof en
rechtsherstel in Indonesië 1940-1957” publiceerde.

Foto: Marcel Israel.

Nieuw lid van de Raad
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Verzet
als voorbeeld
“Wat zou jij doen?” – is wellicht de meest gestelde
vraag over onderdrukking en verzet tijdens de
Tweede Wereldoorlog. De vraag is gemakkelijk
gesteld – té gemakkelijk. In de eerste plaats zijn er
maar weinig mensen die openlijk durven te bekennen dat ze niet zouden helpen. En belangrijker is,
dat zo’n vraag pas écht betekenis krijgt wanneer je
probeert je in te leven in de complexe omstandigheden waarin zulke besluiten genomen werden.
Verzet is geen simpele keuze
Vanuit het heden bezien, lijkt het allemaal zo logisch:
er is een vijand en je komt in verzet, er volgt spannende actie waarbij uiteindelijk het recht zegeviert.
Dat is het beeld van verzet in talloze verhalen,
romans en films. Maar de werkelijkheid was minder
simpel. Om te beginnen maakten mensen verstrekkende beslissingen zonder de gevolgen te kennen.
Zeker de eerste jaren was het onduidelijk of de Duitsers en Japanners de oorlog zouden winnen of verliezen. Wie besloot een onderduiker te huisvesten,
een illegale krant te beginnen of in het gewapend
verzet te gaan, deed dat met het oog op een ongewisse toekomst – en vaak ook nog betrekkelijk impulsief, zo weten we uit getuigenissen. De gevolgen van
zo’n besluit konden desastreus uitpakken, zelfs in het
geval van weinig spectaculaire of geweldloze acties.
Vanuit dat perspectief is het niet verwonderlijk dat
jongere alleenstaanden en mensen met zeer sterke
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Foto: Jeroen Oerlemans.

De Jaarthematekst 2018 is
op verzoek van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei geschreven
door NIOD-directeur Frank
van Vree. Hier volgt een
samenvatting.

overtuigingen in het ‘hardere’ gewapende verzet
relatief oververtegenwoordigd waren.
Motieven om in verzet te komen
De motieven die mensen hadden om het risico van
bestraffing, soms zelfs met de dood, wel te nemen,
liepen sterk uiteen. Voor de Joods-Franse filosoof
Emmanuel Levinas, die de oorlog overleefde in Duitse
krijgsgevangenschap, ligt in het natuurlijke gevoel van
betrokkenheid bij de medemens zelfs de essentie en
het begin van alle moraliteit. Het gaat erom, aldus
Levinas, dat we het gelaat van de Ander durven zien,
als het meest sprekende deel van het weerloze schepsel dat de ander is. Omgekeerd ziet Levinas het ontwijken van de blik van de medemens als het begin van
alle geweld. Anders gezegd: in een samenleving waarin men ophoudt verantwoordelijkheid te nemen voor
de ander, is de menselijke waardigheid gedoemd
verloren te gaan en is ieder mens overgeleverd aan
zichzelf, temidden van willekeur en rechteloosheid.
Dit geldt zowel voor gebieden waar oorlog is als voor
landen waar vreedzaam wordt samengeleefd.
Het besef van verantwoordelijkheid voor de ander –
dat is waar een discussie over de actuele betekenis
van het verzet mee zou kunnen beginnen. Wat zou
ik doen wanneer er een beroep op mij wordt gedaan,
wanneer ik zie dat de waardigheid van de ander in
het geding is?

Nationale Herdenking en
Nationale Viering Bevrijding 2018

Nationale Herdenking
Daan Heerma van Voss spreekt tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn
voordracht uit. Deze bijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam. Heerma van Voss is romanschrijver en historicus. Zijn journalistieke werk werd
in 2012 bekroond met De Tegel. Zijn romans werden
genomineerd voor verschillende literaire prijzen en
werden vertaald in verscheidene landen. Zowel in zijn
laatste roman ‘De laatste oorlog’ als in zijn essayboek
‘Een verlate reis’ hield hij zich uitvoerig bezig met de
Tweede Wereldoorlog en de nagedachtenis daarvan.
De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters, houdt de toespraak op de Dam
bij het Nationaal Monument. De toespraak volgt na
de twee minuten stilte en het gedicht, voorgedragen door de winnaar van de dichtwedstrijd ‘Dichter

Nationale Viering Bevrijding
De Nationale Viering Bevrijding begint ’s ochtends
in Leeuwarden. De provincie Fryslân en het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseren op 5 mei in
samenwerking met de NOS een afwisselend programma met onder meer de 5 mei-lezing door filosofe,
schrijfster en programmamaakster Stine Jensen. Stine
Jensen studeerde literatuurwetenschap en filosofie in
Groningen, waarna ze verder ging aan de Universiteit
van Maastricht en promoveerde op ‘Waarom vrouwen
van apen houden’. Jensen beschouwt ‘vrijheid’ als de
moeder aller waarden: “Het is belangrijk dat je handelingen niet door een autoriteit worden afgedwongen.” In het boek ‘Dus ik ben’ onderzocht zij met Rob
Wijnberg hoe wij onze identiteit vormgeven in een
wereld die bestaat uit een schijnbaar eindeloze reeks
‘vrije keuzes’. In haar vervolg ‘Dus ik ben weer’ staat
juist onze ‘onvrije identiteit’ centraal.
Aansluitend aan de 5 mei-lezing wordt op ‘Befrijdingsfestival Fryslân’ het bevrijdingsvuur ontstoken
als startsein voor alle festiviteiten in het land. De dag
wordt feestelijk afgesloten met het 5 mei-concert op
de Amstel. Alle evenementen worden live uitgezonden door de NOS.
Stine Jensen.
Foto: Sander Troelstra.

Daan Heerma van Voss.
Foto: Sociaal
Cultureel Planbureau.

Kim Putters.

bij 4 mei’, dit jaar een middelbare scholier uit de
provincie Fryslân. Kim Putters is tevens bijzonder
hoogleraar beleid en sturing van de zorg aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam en is in januari 2017
benoemd als kroonlid van de Sociaal-Economische
Raad. Verder is hij onder meer adviserend lid van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
en lid van het bestuur van het Oranjefonds.

Foto: Stef Nagel.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel
Planbureau, houdt op 4 mei de toespraak tijdens
de Nationale Herdenking op de Dam. Daarvoor
houdt schrijver Daan Heerma van Voss de 4 meivoordracht in De Nieuwe Kerk. De Nationale
Viering Bevrijding op 5 mei begint in de provincie
Fryslân met de 5 mei-lezing van filosoof en publicist
Stine Jensen. Op 4 en 5 mei worden door het hele
land herdenkingen en vieringen georganiseerd. Het
jaarthema voor zowel de nationale als de lokale
herdenkingen en vieringen is ‘verzet’. Op verzoek
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft NIODdirecteur Frank van Vree daarvoor een jaarthematekst geschreven met als titel ‘Verzet als voorbeeld’.

Ten toon
‘Rapenburgerstraat 1940-1945’
en ‘Samen weer aan Tafel’
Dubbeltentoonstelling t/m 17 juni 2018
Stadsarchief Amsterdam
Twee tentoonstellingen die verhalen over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog en de
gevolgen daarvan. Portretten van verdwenen levens
uit de Rapenburgerstraat en actuele videoportretten van Joodse gezinnen die de oorlog schijnbaar
ongeschonden overleefden.

‘Rapenburgerstraat 1940-1945’ laat zien hoe de straat
door de oorlog onherkenbaar veranderde. Nieuw
archiefonderzoek maakt duidelijk hoe de bewoners
slachtoffer werden van de Shoah. In ‘Samen weer
aan Tafel’ schetsen zeventien personen hoe het was
om na de oorlog terug te keren en met het gezin
opnieuw een bestaan op te bouwen. De videoportretten zijn zeer indringend - hereniging heeft vele
kanten en niets werd meer zoals het voorheen was.
Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam
Tel: 020-2511511, www.amsterdam.nl/stadsarchief
Meer informatie of een bezoek reserveren? Stuur
een e-mail naar info@stadsarchief.amsterdam.nl
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te doen

De aanslag op het bevolkingsregister Amsterdam 1943
28 maart t/m 11 november 2018
Verzetsmuseum Amsterdam
27 maart 1943, 21.15 uur.
Het is aardedonker op straat. Een groep kunstenaars
en studenten, verkleed als politieagenten en rechercheurs dringt met een smoes het bevolkingsregister
van Amsterdam binnen. De echte politieagenten
worden overmeesterd en verdoofd. Ze worden naar
buiten gesleept en vastgebonden in de tuin van
Artis gelegd. Binnen worden de persoonskaarten
van de Amsterdammers uit de stalen archiefkasten
gehaald en op de grond gesmeten. Na ruim een uur
verlaten de verzetsmensen gehaast het pand. Op de
deur hangen zij een bordje ‘Explosiegevaar!’. Niet
veel later klinken er harde explosies. De hemel kleurt
rood door de uitslaande brand. De aanslag is gelukt!
Een reconstructie van de aanslag
75 jaar later wordt deze aanslag in het Verzetsmuseum gereconstrueerd in een interactieve tentoonstelling met 3D audiotour. Doe mee met de
discussie over wel of niet geweld gebruiken tegen
de vijand. Was het ‘t allemaal waard?

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61A, 1018 CX Amsterdam
Tel: 020-6202535, www.verzetsmuseum.org

Maria Austria.
Leven voor de fotografie.

Hannie

Tentoonstelling t/m 2 september 2018
Joods Historisch Museum

Freddie

Vrouwen in Verzet
Hannie, Truus, Freddie

Foto: Henk Jonker.

Tot en met 2 september 2018 is in het Prentenkabinet van het Joods Historisch Museum een
tentoonstelling te zien over de bekende Amsterdams-Joodse fotografe Maria Austria (1915-1975).
Hierin wordt voor het eerst haar omvangrijke en
veelzijdige oeuvre uit de jaren 1930-1975 in onderlinge samenhang getoond.

Maria Austria, 1946.

In eerdere exposities in 1989 en 2001 toonde het
museum de vernieuwende en spraakmakende theaterfotografie van Austria en foto’s van de wederopbouw.
Nu wordt een vollediger beeld van haar fotografie
gepresenteerd, met veel onbekend en herontdekt
werk, waaronder portretten en reportagefotografie.
Zeer indrukwekkend is een serie van 150 foto’s van
het Achterhuis, in 1954 gemaakt in opdracht van Otto
Frank. Deze overzichtstentoonstelling met het werk
van Maria Austria is gebaseerd op het onderzoek van
Martien Frijns, AFdH-uitgever. Gelijktijdig met de
tentoonstelling is zijn omvangrijke biografische schets
‘Maria Austria, fotografe’ verschenen.
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1, 1011 PL Amsterdam
Tel: 020-5310310, www.jck.nl/jhm

Truus

24 maart t/m 1 juli 2018
Nationaal Monument Kamp Vught
Ook Nationaal Monument Kamp Vught participeert
in het themajaar “Jaar van Verzet”: vanaf 24 maart
2018 is de expositie ‘Vrouwen in verzet – Hannie,
Truus, Freddie’ te zien (ontwikkeld door Museum
Haarlem en aangepast voor dit museum).
Hannie Schaft is 19 jaar als de oorlog uitbreekt. Ze begint net haar rechtenstudie in Amsterdam en droomt
van een baan bij de Volkenbond. Maar als ze - net als
het overgrote deel van de studenten - in 1943 weigert
de door de nazi’s verplichte ‘loyaliteitsverklaring’ te
tekenen mag ze niet langer studeren. Haar Joodse
studievrienden duiken onder bij haar ouders. Hannie
sluit zich aan bij het verzet. Hier ontmoet zij haar nieuwe kameraden Truus (16) en Freddie (14) Oversteegen
met wie zij steeds harder strijdt tegen de bezetter;
van de verspreiding van illegale kranten gaan ze al
snel over tot gewapend verzet. De drie jonge meiden
strijden met gevaar voor eigen leven voor hun idealen
en de vrijheid.
In Kamp Vught hebben gedurende de oorlogstijd
ongeveer 32.000 gevangenen gezeten, zowel mannen
als vrouwen. Sommigen van hen kwamen weer vrij,
anderen werden doorgestuurd naar de kampen in het
oosten en weer anderen werden gefusilleerd op de
fusilladeplaats nabij het kamp. Daarnaast zaten veel
gijzelaars in Kamp Vught korte of langere tijd vast.
Als represaille voor verzetsdaden nam de bezetter
familieleden van verzetsstrijders gevangen. Op deze
manier wilde de bezetter de verzetsstrijders dwingen
zich over te geven in ruil voor vrijlating van hun familie. Ook de ouders van Hannie werden hier om deze
reden vastgezet. Juist daarom is dit verhaal op deze
plek extra bijzonder.
Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
Tel: 073-6566764, www.nmkampvught.nl
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Vraag
antwoord
Is recht op de AOR mogelijk voor Nederlanders in
Indonesië?
Ja, als u thans in het bezit bent van de Nederlandse
nationaliteit, woonachtig bent in Indonesië en aan de
overige voorwaarden van de AOR voldoet dan is dat
mogelijk. Personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten hebben geen toegang tot de AOR. De
Pensioen- en Uitkeringsraad heeft naar aanleiding van
een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep besloten de AOR toegankelijk te maken voor personen met
de Nederlandse nationaliteit die in Indonesië woonachtig zijn. Voorheen was dit niet mogelijk. Ook is besloten
dat AOR-uitkeringen in Indonesië per 1 oktober 2017
niet meer gebaseerd worden op een lage roepiagrondslag, maar op het hogere Nederlandse niveau
in euro’s. Op de uitkering in euro’s worden overige
inkomsten in mindering gebracht. Aan AOR-aanvragen
uit Indonesië die voor 1 januari 2019 worden ingediend
en kunnen worden toegekend, zal terugwerkende
kracht worden verleend tot oktober 2017.
Ik heb in het decembernummer gelezen dat ik kan
verzoeken om een nieuwe vaststelling als er inkomsten uit vermogen worden gekort op mijn uitkering.
Waar kan ik daar meer over te weten komen?
U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie. Bij een schriftelijk verzoek voor een nieuwe vaststelling wordt uw uitkering opnieuw berekend op basis van
de actuele inkomsten en vergeleken met de bestaande
uitkering. Uw uitkering wordt alleen opnieuw vastgesteld als deze kan worden verhoogd met minimaal
1% van uw grondslag. Voor inkomsten uit vermogen
wordt voor de Wuv, Wubo en AOR per 1 januari 2018
gerekend met het percentage 2,02. In 2017 was dit nog
2,87%. Bij de Wuv en de Wubo gaat het om het eerder
vastgestelde vermogen en bij de AOR om het vermo22 Aanspraak - maart 2018

gen op het moment van de nieuwe vaststelling. Bij de
Wetten buitengewoon pensioen wordt uitgegaan van
de werkelijke opbrengsten van vermogen.
Ik heb gehoord dat Joodse woningeigenaren in
Den Haag die erfpacht moesten betalen over oorlogsjaren gecompenseerd kunnen worden. Weet u
daar iets van en heeft dat gevolgen voor de Wuv?
De gemeente Den Haag heeft na de oorlog naheffingen voor erfpacht en straatbelasting opgelegd
aan Joodse woningeigenaren of hun nabestaanden.
De gemeente heeft besloten tot een moreel rechtsherstel. Tot eind 2018 kunnen Joodse particuliere
woningeigenaren in Den Haag of hun nabestaanden
een aanvraag indienen als zij naheffingen hebben
betaald over de oorlogsjaren. Aanvraagformulieren
kunt u vinden op www.denhaag.nl/joodsmoreelrechtsherstel. Rechtsherstelbetalingen van gemeenten als Amsterdam en Den Haag zijn niet van invloed
op de pensioenen en uitkeringen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
BETAALDATA 2018
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze
betalingsopdrachten aan de banken versturen.
De betaaldata van de buitengewone pensioenen
die via de Stichting 1940-1945 verlopen, wijken
hiervan af. Bij overboekingen naar het buitenland
is de ontvangstdatum afhankelijk van de werkdagen van lokale banken.
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Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 mei 2018 sturen naar:
SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

Horizontaal 1 telwoord 4 echopeiling 8 hoofd van een kerk 11 handwerkartikel 13 maaltijd 15 vochtig 17 oosters gerecht 19 lichaamsdeel
21 voegwoord 22 ik 23 roem 25 laagwater 26 paardenslee 27 aanleggen
30 muziekschijfje 32 goede eigenschap 34 schreeuw 35 uitroep 37 teugel 39 leidsel 40 ondersteek 41 afweermiddel tegen de zon 42 meer dan
wenselijk 43 snel op en neer gaan 45 schapenkaas 48 in elkaar 49 geheel
van regels 51 greep 52 lidwoord 53 deel van Schotse namen 54 van de
wind afgekeerde zijde 56 peuter 57 eb of vloed 59 bladgroente 62 droog
van wijn 64 daar 65 loofboom 67 uiteraard 70 van huis weg 71 Italiaanse
basilicumsaus 73 de hele week 75 paar 76 vuilnis 77 woestijnbron.

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

Verticaal 1 sedert lang 2 aangehecht takje 3 dwarsmast 4 traag 5 loflied
6 hoge berg 7 verharen 8 personal computer 9 uitroep van voldoening
10 wiskundig teken 12 wier 14 zot aan een vorstelijk hof 16 perfect
18 vloeibaar kruidig mengsel 20 opnieuw (in samenstellingen) 22 derhalve 24 kleur 26 kindervoertuig 28 landbouwwerktuig 29 lengtemaat
31 opgelegd werk 33 een naam geven 35 toespijs op brood 36 boerenbezit 38 kerel 39 leuk 40 persoonlijke code 43 als in een jaargetijde
44 taai uiteinde van een spier 46 kunstgreep 47 tot deze plaats 49 watercloset 50 buisverlichting 53 eiland in de Middellandse Zee 55 overdekte
schaatsbaan 58 iel 60 naad 61 Griekse letter 63 Baskische beweging
64 vogelproduct 66 bronwater 68 eer 69 politieke partij 70 Verenigde
Staten van Amerika 72 plus 74 oosters bordspel.

Prijswinnaars december-puzzel
2017: De juiste oplossing was:
Boterletter. De winnaars van de
december-puzzel 2017 zijn: Mw.
C.A. Martens-Hanssens, Caboolture, Australië (1e prijs), Dhr. L.E.
Wattimena, Zoetermeer (2e prijs),
mw. A.M. van Goch, Hilversum
(3e prijs). Van harte gelukgewenst!
U ontvangt het bijbehorende geldbedrag zo spoedig mogelijk op
uw bankrekening.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

Israël
Nederlandse Ambassade

Canada

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

Consulate General of the Netherlands

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

War Victims Department (WUV)

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

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

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

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl
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kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe
cliënten worden beoordeeld door de
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Aan de inhoud van de artikelen kunnen
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Venlo

2214-160X
Voor slechtzienden is de gesproken
versie van Aanspraak gratis op
CD verkrijgbaar.
English translations of selected articles
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website: www.svb.nl/wvo or www.pur.nl

