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Mag ik u even 
aanspreken?

Op 24 januari 2013 heb ik de Nooit Meer Auschwitz-Lezing bijge-
woond waar mevrouw Beate Klarsfeld sprak en onderscheiden werd 
voor haar werk tegen antisemitisme. Deze lezing wordt jaarlijks voor 
de lezers van Aanspraak en voor belangstellenden georganiseerd door 
het Nederlands Auschwitz-Comité, het NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies en de Sociale Verzekeringsbank. 

De strijd tegen het antisemitisme die het echtpaar Klarsfeld al vele 
jaren voert, getuigt van passie en moed. Mede dankzij hun inspannin-
gen werden oorlogsmisdadigers uiteindelijk uitgeleverd en berecht. 
Het levensverhaal van Beate Klarsfeld - dat eerder in Aanspraak is 
verschenen - onderschrijft dat internationaal recht en gerechtshoven 
nodig zijn om de wereld te beschermen tegen barbarisme. Vrijheid is 
niet vanzelfsprekend. Er zijn geen garanties voor de toekomst. Vrijheid 
moet dus bevochten blijven worden en waakzaamheid is geboden in 
tijden van crises. 

Na de Lezing was er gelegenheid om na te praten met verzetsdeel-
nemers, oorlogsgetroffenen en medewerkers van hulpverlenende 
instanties. In gesprek met hen zag ik eens te meer hoe zeer de 
persoonlijke betrokkenheid bij deze bijzondere doelgroep nog 
steeds hard nodig is. 

Inmiddels is de SVB nu zo’n twee jaar verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. 
Tot onze vreugde stijgt de tevredenheid over onze dienstverlening nog 
steeds. De SVB ervaart dit als een compliment en doet er alles aan om 
dit te behouden zodat u zo goed mogelijk wordt geholpen.

Nicoly Vermeulen
Voorzitter Raad van Bestuur Sociale Verzekeringsbank
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‘Als mijn familie maar veilig is!’

Eddy Flora over-

leefde de Japanse 

bezetting en 

Bersiap op Borneo. 

Sinds 1 januari 2012 vertegenwoordigt Eddy Flora de Molukse 
en Indische cliënten in de Cliëntenraad voor Verzetsdeelnemers en 
Oorlogsgetroffenen bij de Sociale Verzekeringsbank. Vanaf zijn acht-
tiende deed hij vrijwilligers- en kerkelijk werk voor de Molukse- en 
Nederlandse gemeenschap. Op Borneo overleefde hij als kind van 
een KNIL-militair de Japanse bezetting en de Bersiap. 

Opgroeien in een KNIL-familie
In het Apokayan hooggebergte van Borneo ligt mijn geboortedorp 
Long Nawang. Om de grens met Brits-Borneo te bewaken was mijn 
Molukse vader als korporaal in deze KNIL-buitenpost gelegerd. Hier 
leerde hij mijn moeder kennen, afkomstig uit een traditionele Dayak-
familie. Zij had al een dochter Emma uit een eerder huwelijk. Als oudste 
zoon groeide ik op in dit protestantse gezin. Voor de oorlog werden 
mijn twee broers geboren en in 1944 nog een derde. In 1940 kreeg mijn 
vader opdracht om een kaderopleiding voor sergeant te volgen op 
Java, waardoor hij met zijn gezin werd overgeplaatst. Volgens de adat 
moest mijn zus Emma achterblijven bij mijn alleenstaande grootvader. 
Ons vertrek viel de familie zwaar. Achtereenvolgens woonden we in mili-
taire kazernes in Tandjoeng Selor, Tarakan en Samarinda. Uiteindelijk 
zouden we allen naar Java vertrekken, maar door het uitbreken van de 
oorlog bleven we noodgedwongen in Samarinda.  
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Eddy Flora, Vught 1952.

Vader en moeder, Pontianak 1946.

Eddy Flora, na de belijdenis, met 

vader en moeder, Vught 1952.

De Japanse bezetting
Onze kazerne in Samarinda werd voortdurend gebombardeerd en 
beschoten door kleine Japanse gevechtsvliegtuigen. Net als alle kinde-
ren kreeg ik een stukje rubber aan een touwtje om mijn hals om tussen 
mijn tanden te klemmen tijdens bombardementen. Minstens drie keer 
per dag schuilden we in loopgraven twee kilometer buiten de kazerne. 
Vaak bereikten we ze net niet op tijd en dan rende je tussen de kogel- 
en bommenregen door. Ik zag veel doden en gewonden. Nog altijd 
ben ik doodsbang als ik in de verte vliegtuiggeronk hoor. Op 2 februari 
1942 kwamen de Japanners zwaar bewapend onze kazerne binnen.                                                                                                                                          
Ze dreven de KNIL-gezinnen bijeen op het grasveld en in de barakken 
zochten ze naar bewijsstukken van het KNIL-leger. Als ze iets vonden 
werd je ondervraagd, gemarteld en afgevoerd. Trillend van angst hoop-
ten we dat ze niets zouden vinden. Gelukkig had mijn moeder voor de 
inval alle medailles en papieren al begraven. Alle mannen werden mee-
genomen naar de gevangenis.  

Op bezoek bij vader in de gevangenis
Een week later mocht ik als zesjarige oudste zoon naar de gevangenis 
om mijn vader kleren te brengen. Voor elke Japanner die ik tegenkwam, 
moest ik diep buigen. In zijn cel zag ik mijn vader verslagen op de grond 
zitten. Wij konden nauwelijks praten, want ik mocht niet lang blijven. Na 
vier weken werd hij broodmager vrijgelaten. Tot zijn verbazing was hij 
de enige KNIL-militair die de gevangenschap had overleefd.  

Sanga-Sanga
Na een half jaar werden wij overgeplaatst naar Sanga-Sanga. In dit dorp 
aan de monding van de Mahakam rivier was een oliewinning- en een 
olieopslagplaats. De Japanners wilden de installaties van de Bataafsche 
Petroleum Maatschappij in bedrijf houden. In het BPM-woonoord kre-
gen wij een arbeidershuis met een tuin. Het was niet afgesloten met 
prikkeldraad, maar er was altijd patrouille. Mijn vader werd als dwang-
arbeider ingezet als klusjesman of elektricien om de gesaboteerde olie-
installaties te repareren. Tijdens geallieerde bombardementen moest 
hij doorwerken. Omdat zijn gezin onder bewaking stond, kon hij niet 
ontsnappen. De geallieerde vliegtuigen hielden geen rekening met de 
arbeidershuizen dus schuilden wij dagelijks wel vijf keer. De opslagtanks 
op de heuvels stonden soms dagen in brand. We waren bang dat de 
brandende olie ons huis zou verbranden. 

Geweigerd in de schuilkelders
Mijn moeder bleef met de kinderen nog maanden in het woonoord 
wonen en had een moestuin aangelegd. In zijn zeldzame vrije tijd leerde 
mijn vader mij lezen en schrijven, omdat mijn moeder dit niet kon. Zij 
stuurde mij voor elke boodschap erop uit. Zo moest ik eens met twee 
lege flessen naar het dorpscentrum voor klapperolie. Terwijl ik het cen-
trum naderde, werd het gebombardeerd. Bij de schuilkelders aangeko-
men, werd ik twee maal de toegang geweigerd door reeds schuilende 
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buurtbewoners. Hoe konden zij een kind zo wegsturen? Vluchtend tus-
sen de bomexplosies door, dacht ik alleen: ‘Als mijn familie maar veilig 
is!’ Huilend van angst dat mijn familie niet meer leefde, rende ik naar 
ons huis waar niemand was. Toen ik overstuur in een schuilkelder in mijn 
moeders armen vloog, vroeg ze verbaasd waarom ik die flessen nog 
droeg. “Jouw veiligheid is toch veel belangrijker, dan die last!”  
 
Vluchten in de rimboe
Na deze hevige bombardementen moesten wij de brede rivierdelta  
oversteken en vluchten naar de dorpen in de rimboe. Met een kleine 
boot maakten wij de grote oversteek. Vlak na het verlaten van de oever 
vlogen geallieerde jagers schietend over ons heen. Onder de modder, 
nat, bibberend en huilend kwamen wij aan de overkant. Later hoorden 
wij dat het schieten was bedoeld voor Japanse doelen in de buurt. Wij 
kregen een huis op palen in het dorp toegewezen. In deze kampong 
voelden wij ons veilig. Vader bleef verplicht overvaren voor zijn werk. 
Er liepen vaak Japanse patrouilles op zoek naar gevluchte arbeiders en 
gevangenen. Op een nacht stonden twee gevluchte Ambonese geïnter-
neerden in sarongs vermomd voor onze deur en vroegen om onderdak. 
Eén van hen heette Syahailatua. Ze mochten drie dagen in onze schuil-
kelder blijven. Als het werd ontdekt, zou vader beslist worden onthoofd. 
Tegen het donker bracht ik hen eten en drinken. Daarna vluchtten zij de 
rimboe in. Zes maanden later moesten we terug naar de BPM-woning. Mijn 
ouders vonden dit niet erg, want de moslim dorpsbewoners wantrouw-
den het  protestants en Nederlands gezind KNIL-gezin in hun midden.

Vader gevangen 
Mijn vader kwam op een avond niet thuis en was gevangen genomen 
door de Japanse militaire politie, de Kempetai. Hij werd langdurig 
ondervraagd, maar het bleef onduidelijk waarom hij was opgepakt. Door 
zijn arrestatie vertrouwden wij niemand meer. Na drie maanden kwam hij 
thuis en moest hij zijn werk hervatten. Hoewel de bevrijding nabij was, 
konden mijn ouders niet slapen. Zij zaten avonden afscheid te nemen 
en te bidden. Elk moment kon de Kempetai binnenvallen en vader weer 
meenemen. Zijn bundeltje kleren lag al klaar naast de voordeur. 

Japanse capitulatie  
De capitulatie van Japan was op 15 augustus 1945. Australische troepen 
waren in Sanga-Sanga aangekomen om de Japanners te ontwapenen. 
Alle KNIL-militairen moesten zich melden bij hun legeronderdeel in 
Balikpapan. Ik was onder de indruk van de Australische landingsboot 
en van de soldaten in hun rode blote bast en met brede hoeden. 
In de namiddag landden wij, tot onze knieën in het water lopend, 
op een strand in Balikpapan. Een heerlijk vrij gevoel. 
We werden naar het evacuatiekamp Gunung Pipa gebracht. Twee 
maanden later werden we overgeplaatst naar noodwoningen langs de 
kust. Er was een lange houten loopbrug over het brede strand gebouwd 
om naar de toiletten te gaan. Op dit strand lagen honderden halfver-Eddy en Emma Flora, Rotterdam 1992.

Eddy Flora met dochter Esther, 

Capelle aan den IJssel 1965.

Familie Flora, Capelle aan den IJssel 1957.
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gane schedels en skeletten, die je met hun witte 
tanden lachend aankeken als je naar het toilet 
moest. Hier hadden de Japanners hun slachtoffers 
onthoofd. Op het strand speelden wij tussen die 
schedels en skeletten.

De Bersiap-periode
Onverwacht kwam er een groep Indonesische 
vrijheidsstrijders met grote kapmessen de asfaltweg 
op, richting onze barak. Een paar barakken verderop 
werden vrouwen en kinderen gedood. Wij vlucht-
ten naar binnen en sloten alles af. Op straat werd 
gevochten met de marechaussees die ons bewaak-
ten. Een heldhaftige Menadonese oom van mijn 
moeder heeft ons met zijn collega’s, Ambonezen 
en Timorezen, gered en onafgebroken bewaakt. 
Voortaan werd iedereen gefouilleerd en het was 
afgelopen met buitenspelen. Uiteindelijk vertrokken 
wij met een KPM-vrachtschip mijn vader achterna 
naar Pontianak. Voor mij was het geweldig om rond 
te lopen op een dek met mitrailleurs en kanonnen. 
Vanaf de boeg zag ik dolfijnen zwemmen. 
Elke haven was een ontdekkingsreis. In opslaglood-
sen maakte ik uit nieuwsgierigheid vaak voedselkis-
ten open en vond heerlijke cornedbeef. Voor onze 
veiligheid bleven we twee maanden op die boot, 
want de vrijheidsstrijders waren nog in Pontianak. 
Zodra de kust veilig was gingen wij aan land. In 
Pontianak kreeg ik op de Hollands Indische School 
les in het Nederlands. Mijn vader was gepromoveerd 
tot sergeant, maar wegens een tekort aan mankracht 
werd hij overgeplaatst naar de Militaire Politie. 
Hij moest hard optreden tegen de vrijheidsstrijders. 
Op den duur werd het zo onveilig voor ons dat het 
beter was om maar in de Molukken te demobilise-
ren. In 1951 vertrokken wij naar Nederland. 

Kennismaking met Nederland
In Port Said kregen we alvast warme kleding. Bij 
aankomst in Nederland was het koud en mistig. 
Verbaasd zag ik in de Rotterdamse haven blanken 
met kisten sjouwen, in Indië deden alleen koelies 
dat. We werden naar het voormalige concentratie-
kamp Vught gebracht. Dat leek op onze KNIL-
kazernes uit Indië. Er was nog een dubbele afraste-
ring van vier meter hoog en elk weekend kwamen 
veel Hollanders naar ons kijken door het prikkel-
draad. Oranjegezind had ik een Nederlands vlag-

getje op mijn fiets. Op mijn fietstochten groette ik 
boeren en boog uit respect, maar niemand boog 
terug. Na de Watersnoodramp in 1953 kregen wij 
een noodwoning in Kruiningen toegewezen. In Goes 
ging ik naar de ambachtsschool. Tot mijn pensioen 
werkte ik bij de gemeente Rotterdam als bedrijfs-
leider van de afdeling Sport- en Recreatie. Naast 
mijn werk probeerde ik steeds aandacht te vragen 
voor de Molukse en Indonesische christenen van de 
protestantse kerken in Nederland. Per 1 januari 2012 
ben ik als representant van de Molukse doelgroep 
lid van de Cliëntenraad voor oorlogsgetroffenen en 
verzetsdeelnemers bij de Sociale Verzekeringsbank.

Herdenken
Met de Indië-Herdenking heb ik niet zoveel. Voor 
Molukkers is 25 april belangrijker omdat op die 
dag in 1950 de Republik Maluku Selatan (RMS) op 
Ambon werd uitgeroepen. Jaarlijks komen we op 
die dag in groten getale bijeen. In het begin was 
ik actief betrokken, maar in de laatste vijftig jaar ben 
ik actiever in de kerk. Mijn zus Emma woont nog in 
het binnenland van Borneo en met mijn vrouw heb 
ik haar vaak bezocht. Ook bezochten wij mijn oude 
woonoorden en ons BPM-huis stond er nog. Nu ik 
ouder word, verlang ik meer naar vroeger en naar 
mijn ouders. Ik krijg meer bewondering voor hun 
leven op Borneo. Door de oorlog en Bersiapperiode 
hadden wij een bijzondere band. Met hun overlijden, 
namen zij helaas ook een groot deel van onze 
gezamenlijke geschiedenis mee. Ik zou nog zoveel 
aan hen willen vragen en ik mis ons diepe contact.

Interview: Ellen Lock
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Represailleslachtoffer 

Arie Kooiman over 

de gevolgen van de 

razzia in Beverwijk.

Als reactie op het doodschieten van een drietal NSB-ers op 6, 13 
en 14 april 1944 besluit de Duitse bezetter een razzia te houden in 
Beverwijk en Velsen-Noord. Het doel was 500 jonge mannen in de 
leeftijd van 18 jaar tot en met 25 jaar te gijzelen en over te brengen 
naar het kamp Amersfoort totdat de daders van deze moorden zich 
zouden melden. 
Bij deze represaille van 16 april 1944 wordt Arie Kooiman opgepakt 
in Beverwijk en als een van de 486 jongemannen weggevoerd naar 
Kamp Amersfoort. Daar overleefde hij de lijfstraffen van de wrede 
SS-er Kotälla, maar zag anderen eraan onderdoor gaan. Tot aan de 
bevrijding was hij dwangarbeider in een aantal Duitse werkkampen.

Gelegerd op Texel
Mijn vader was schipper en vervoerde passagiers en groenten tussen 
Beverwijk en Amsterdam. Op 3 oktober 1920 ben ik in Beverwijk gebo-
ren. Vanaf mijn zestiende werkte ik bij de Centrale Bakkerij in IJmuiden, 
waar ik werd opgeleid tot bakker. In 1938 kreeg ik verkering met Akke 
van Dijk. Een jaar later moest ik in militaire dienst en op 5 februari 1940 
werd ik gemobiliseerd in Den Helder om de Afsluitdijk te verdedigen. 
Toen de oorlog uitbrak werd er echter meer gevochten aan de Friese 
kant. Twee Engelse oorlogsschepen voor de kust van Texel zouden ons 
evacueren, maar Duitse bommenwerpers belemmerden het vertrek van 
de laatste 1.200 man, waaronder ik. Achteraf een geluk bij een ongeluk, 
want al mijn vrienden die wél op die Engelse schepen zijn beland, zijn 
later gesneuveld in de Slag in de Javazee. Na de capitulatie ben ik bij 
mijn vader op de boot gaan werken. 

Ontkomen aan de Arbeitseinsatz
In 1942 werden alle vrijgezelle jongens opgeroepen in Duitsland te 
gaan werken. Om hieraan te ontkomen ben ik op 11 juni 1942 met Akke 
getrouwd. Van haar gouden oorbellen liet ze haar trouwring maken. 



9

Het verlangen naar 
ons weerzien gaf mij 
de kracht om al die 
kampen te doorstaan!

Dankzij goede contacten kregen we een huurhuis 
en distributiebonnen. In 1943, toen er ook gehuwde 
jongemannen werden opgeroepen om in Duitsland 
te werken, kreeg ik een doktersverklaring dat ik 
wegens een besmettelijke ziekte opgenomen moest 
worden. Zo kon ik ‘ziek’ thuisblijven. 

De razzia in Beverwijk
Op 16 april 1944 ben ik opgepakt bij de razzia in 
Beverwijk. Twee Duitsers stonden met een geladen 
geweer voor de deur. Er was geen tijd om afscheid 
te nemen. Omringd door Duitsers werd ik met twin-
tig man bij de kerk tegen de muur gezet. ‘Nu ben 
ik er geweest!’, dacht ik in doodsangst. Mijn vrouw 
snelde door het weiland naar mij toe om alsnog 
afscheid te nemen, maar ik schreeuwde: “Ga terug!” 
Ze brachten 486 jongemannen bijeen in de bioscoop 
‘De Pont’. Vervolgens moesten we in rijen naar het 
station lopen waar we in goederenwagons werden 

geladen. Door een kier in de wagon gooide ik een 
bericht voor mijn vrouw dat ik op de achterkant van 
mijn trouwfoto had geschreven: ‘Wij worden weg-
gevoerd en ik weet niet waarheen.’ Zij ontving dit 
bericht al na enkele dagen.

Doorgangskamp Amersfoort
Bij aankomst in kamp Amersfoort moesten we op de 
zwaar bewaakte appelplaats, de zogenoemde rozen-
tuin, in rijen opgesteld staan. De bewakers namen al 
je bezittingen af, waaronder mijn trouwring, horloge 
en schoenen. We kregen te grote houten klompen. 
De wrede SS-er Joseph Kotälla nam telkens enkelen 
uit de rij te grazen met zijn zweep terwijl wij moesten 
toezien. Je kon niet ontsnappen, want je werd dag 
en nacht bewaakt vanaf een wachttoren. Kotälla en 
Aus der Fünten sloegen voor de lol mensen dood. 
Soms moesten we wel 24 uur stilstaan. Als je ineen-
zakte, schopten ze je in elkaar. De helft van mijn tan-
den is eruit geslagen. De marteling van mijn vriend 
Henk Huig, die nog maar net vader was geworden, 
raakte mij het diepst. Zijn bil werd eraf geslagen en 
zijn geschreeuw ging dwars door mijn ziel. Dit vre-
selijke lot had mij ook kunnen treffen! Na een paar 
weken werd hij afgevoerd. Op te weinig soep moes-
ten we zwaar werk verrichten en we raakten al snel 
ondervoed. Op 7 juli 1944 werden we met 750 man 
’s nachts door Kotälla bijeengeroepen. Onder bewa-
king werden we naar station Amersfoort gebracht en 
in een personentrein naar het werkkamp Spergau, 
bij Leipzig, gebracht. 
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Aan het werk op de boot van mijn vader.

De werkkampen Spergau en Zöschen 
In Spergau werden we bewaakt door SS-ers. Na 14 
dagen werd dit gebombardeerd door de Engelsen 
en ben ik afgevoerd naar kamp Zöschen. Omdat 
in dit gebied de grote chemische fabrieken van de 
Leuna-Werke lagen, werden zowel de kampen als 
de fabrieken herhaaldelijk gebombardeerd door de 
Engelsen. Er waren geen schuilkelders. 
In kamp Zöschen werden we aan het werk gezet om 
een nieuw hek van prikkeldraad rondom het kamp 
te zetten. Met zesentwintig man sliepen we in een 
tent op de grond op wat stro. Je kon niemand ver-
trouwen omdat de lijfstraffen meedogenloos waren. 
Een bewaker sloeg mijn resterende tanden met de 
blote vuist uit mijn mond. Van het schoppen kreeg ik 
blijvende zweren op mijn benen. We werden zo hard 
met een hardleren stok op onze rug geslagen, dat 
velen hieraan overleden. Tijdens het hevige bombar-
dement van 29 juli 1944 kroop ik met vier man in een 
greppel achter een kleine berm en de bomscherven 
vlogen rakelings over ons heen. Iedereen aan de 
andere kant van die berm werd gedood.

Kamp Zöschen
Vanuit Spergau moesten we 14 kilometer lopen 
naar Kamp Zöschen dat tussen Halle en Leipzig 
lag. Mijn werkploeg moest een ziekenbarak bou-

wen en cementzakken van vijftig kilo dragen vanaf 
het station naar het kamp. Het werk werd alsmaar 
zwaarder omdat we verzwakten door ondervoeding 
en slaag. Er stierven hierdoor zoveel mannen, dat er 
telkens nieuwe ploegen dwangarbeiders vanuit Polen, 
Rusland, Italië en Nederland werden aangevoerd. 
In mijn werkploeg kwam een Amsterdammer, Gerrit 
Scholte, met wie ik bevriend raakte. Via hem leerde ik 
zes Brabanders kennen, die een auto buiten het kamp 
zouden stelen als de tijd rijp was om te vluchten.

Bevrijd door de Russen
In april 1945 hoorden we in de verte kanonschoten. 
Op 18 april 1945 waren de Russen zo dichtbij dat de 
SS-ers zich uit de voeten maakten. Gerrit en ik gin-
gen meteen met de Brabanders mee naar de auto. 
Liggend op het dak en stevig vastgebonden aan twee 
touwen konden Gerrit en ik nog mee met de over-
volle auto. Bij de stad Nordhausen werden we aan 
het front door Amerikanen tegengehouden. Gerrit 
en ik werden naar een schuur gebracht waar wel 
1.300 lijken lagen van kamp Dora-Mittelbau om hen 
te identificeren. Zodra het kon zijn wij gevlucht, want 
wij wilden zo snel mogelijk naar huis. In het Duitse 
gebied hield een Duitse kapitein ons aan en schoot 
Gerrit direct in zijn buik. Ik rende weg, zo hard ik 
kon en keek niet om. Dagenlang was ik liftend en 
lopend op de vlucht. Achteraf heb ik 500 kilometer 
naar het westen afgelegd, maar weet niet meer hoe. 
In Paderborn ontmoette ik een Hollander en vroeg 
hem: “Helaas heb ik geen geld en te vuile vingers, 
wil jij voor mij een brief naar mijn vrouw schrijven?” 
Zij ontving het bericht: ‘Alles is goed met uw man.’

Ze wilde niets weten
Vanuit Paderborn ben ik meegenomen door Ameri-
kaanse troepen naar Enschede, waar ik op 16 mei 
1945 in een Rode Kruis-opvang terecht kon. Op 
alle mogelijke manieren liftte ik naar huis. Goddank 
stond mijn naam nog op de deur. Om half een 
‘s nachts belde ik aan. Mijn vrouw deed open. Bijna 
onherkenbaar stond ik voor haar, ik woog nog maar 
40 kilo, had geen tand meer in mijn mond en zat 
onder de schurft. We vielen elkaar in de armen en 
zeiden bijna niets. Ze wilde niets weten over de oor-
log. Ik waste en scheerde me, maar ik was zo verwil-
derd dat ik zei dat ik wel op de grond ging liggen. 
Daar kwam niets van in, zij wilde me per se naast 
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haar in bed. Meteen de volgende ochtend meldde ik 
me bij het arbeidsbureau voor werk. De ambtenaar 
vroeg kil: “Heb je al een baan gevonden?” Ik vertrok 
zonder iets te zeggen. Via een bevriende opzichter 
kreeg ik een baan bij gemeentewerken. Mijn vrouw 
zag me ernstig achteruitgaan en vroeg een arts 
om raad. Ik moest meteen naar een katholieke tbc-
kliniek in Velsen, waar een gaatje in mijn longen en 
tuberculose werd geconstateerd. Als niet-katholiek 
wilden ze me daar niet behandelen en dus moest 
ik 23 maanden thuis rusten.

Armoe troef
Omdat we nauwelijks geld hadden om van te leven, 
hebben drie vakbonden in Beverwijk zich voor mij 
hard gemaakt. Ze spraken net zo lang met de direc-
teur van het gemeentelijk gasbedrijf dat hij me aan-
nam en ik ziektegeld kreeg. Vlak voor Kerst 1947 
zaten mijn vrouw en ik huilend aan tafel omdat we 
niets te eten hadden. Het was armoe troef, want we 
konden geen feestmaal maken voor mijn schoon-
moeders verjaardag op eerste kerstdag. Een oud-
verzetsman van de vakbond kwam bij ons binnen en 
legde 67 gulden op tafel. Hij zei: “Dit geld is voor 
jou, omdat je met terugwerkende kracht recht had 
op fruitbonnen vanwege je ziekte.” Met vreugdetra-
nen haalde mijn vrouw vlees voor het feestmaal. 

Herdenking
In de zomer van 2006 ben ik met de Stichting repre-
sailleslachtoffers van Beverwijk en Velsen naar de 
plaatsen in Duitsland teruggegaan. Tot mijn grote 
verbazing stond de barak in Nordhausen er nog en 
er hing een plaquette voor 4.300 dode dwangarbei-
ders. Elk jaar ben ik bij de herdenking van de razzia 
in Beverwijk en herdenk ik bij de Indië-Herdenking 
mijn kameraden uit de Slag in de Javazee. Mijn 
kameraad uit kamp Zöschen, Gerrit Scholte, is na 
de oorlog nog bij me thuis geweest. Hij toonde me 
meteen het grote litteken op zijn buik en het was 
goed om bij te praten. 
In mijn nachtmerries droom ik nog steeds dat Kotälla 
in mijn kamer staat en mij kapot slaat met zijn zweep. 
Die wreedheden vergeet je nooit. Het verlies van 
mijn vrouw zes jaar geleden aan kanker, is het ergste 
wat me is overkomen. Het verlangen naar ons weer-
zien gaf mij de kracht om al die kampen te door-
staan! Sinds haar dood draag ik haar trouwring om 
mijn pink. We hadden het goed samen en kregen 
twee lieve dochters. In juli 2013 wordt in Duitsland 
de ‘Arie Kooiman-wandeling’ georganiseerd in 
Spergau. Dan loop ik met leerlingen van middelbare 
scholen de weg van 14 kilometer die ik moest afleg-
gen na het bombardement. Met mijn 92 jaar ben ik 
alvast aan het oefenen hiervoor.

Interview: Ellen Lock

Bij het monument voor de dwangarbeiders in Zöschen.
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‘Dichterbij kun 
je niet komen’

Psychiater Fedia 

Jacobs over rouw en 

herboren relaties 

in de schaduw van 

oorlogsgeweld.

Oorlogsgeweld kan jarenlang een schaduw werpen over relaties in 
gezinnen. Schijnbaar onverklaarbare woedeaanvallen of langdurige 
depressies van de oorlogsgetroffene belasten ook partners en kin-
deren. Je kunt het oorlogsgerelateerde leed niet wegnemen, maar 
wel helpen om er anders mee om te gaan. In 2012 schreef psychiater 
Fedia Jacobs een boek over psychotherapie met oorlogsgetroffenen 
en hun kinderen getiteld ‘Pijnlijke verrijking; rouw en herboren relaties 
in de slagschaduw van oorlogsgeweld’, dat in het volgende interview 
wordt belicht.

Hoe raakte u in dit bijzondere beroep verzeild? 
In 1956 ben ik geboren in een joods gezin als jongste van drie zonen. 
We zijn niet orthodox, maar wel bewust joods opgevoed. Mijn vader 
was apotheker en klinisch chemicus in een ziekenhuis. Veel familie van 
mijn vader en moeder is tijdens de Holocaust vermoord. Er zat dus nogal 
wat oorlog op de paplepel in ons gezin en er waren veel onuitgesproken 
oorlogsthema’s. Vanaf jonge leeftijd wilde ik psychiater worden. Ik spe-
cialiseerde me in de psychiatrie van oorlogs- en geweldsgetroffenen en 
ben sinds 1987 verbonden aan het Sinai Centrum in Amstelveen. Dit is 
oorspronkelijk een psychiatrische instelling voor de joodse bevolkings-
groep. Maar tegenwoordig behandelen we allerlei patiënten uit de 
hele wereld met oorlogsgerelateerde problemen. 

Wat wilde u met dit boek bereiken?
Relaties met anderen maken ons tot mens. Oorlogsgeweld leidt tot 
verlies of verstoring van contact met dierbaren. Als traumatische herin-
neringen de patiënt hinderen om relaties aan te gaan, dan heeft de 
gewelddadige onderdrukker pas echt gewonnen. Ik probeer de lezers 
bijvoorbeeld te laten zien hoe het trauma van ouders kan doorwerken in 
contactmijdend gedrag met hun kinderen. Maar ook hoe dit, verrassend 
vaak, kan worden behandeld. Soms draait alles in het gezin om de pijn 
van de eerste generatie, waardoor het nauwelijks mogelijk is voor de 
tweede generatie om zelf te rouwen. Zolang er niet over wordt gepraat, 
kan iemand soms levenslang gevangene van de pijn van de ouder 
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blijven. Ik probeer de pijnlijke onderwerpen juist 
wél bespreekbaar te maken, de begrijpelijke maar 
ongewenste vermijding te doorbreken. 

Vanwaar de titel: ‘Pijnlijke verrijking’?
Mijn moeder zorgde altijd met overgave voor ons 
gezin. In 1999 kreeg zij een hersenbloeding en waren 
de rollen ineens omgekeerd. Mijn vader stond haar 
tot haar overlijden in 2009 zorgzaam bij. Zo goed als 
mijn moeder kon geven, zo goed kon zij ontvangen, 
zodat je alles graag voor haar deed. Ik was op een 
gegeven moment bij mijn vrouw weg, maar wilde 
mijn moeder dit verdrietige nieuws besparen. Ik 
vroeg haar ‘Lieve mama, wat zou je het liefst willen? 
Bij een idee blijven dat je nu hebt, waar je blij mee 
bent, maar dat niet helemaal waar is? Of horen wat 
er werkelijk aan de hand is, wat moeilijk kan zijn om 
te weten?’ Zij antwoordde: ‘De waarheid natuurlijk!’ 
Toen het hoge woord eruit was, vroeg ik haar hoe 
dit nieuws voor haar was. Zij zei: ‘Ik vind het een ver-
rijking dat je me dit hebt verteld. Een pijnlijke verrij-
king’. Ik vind dit een mooie titel voor mijn boek. Het 
is voor velen weliswaar bezwaarlijk om problemen 
onder ogen te zien, maar ermee leren omgaan kan 
toch een verrijking voor je leven bieden. 

Waarom gebruikt u in het boek de naam 
Samuel Rubinstein voor de psychiater?
Zo kon ik ook ervaringen van andere psychiaters in 
mijn boek verwerken. Onder het pseudoniem psy-
chiater Samuel Rubinstein bespreek ik een aantal fic-
tieve behandelsessies van slachtoffers van geweld en 
hun nabestaanden: Joden, Indische mensen, andere 
burgers en ook veteranen. De naam Samuel is een 
eerbetoon aan mijn grootvader, die in Sobibor is ver-
gast en naar wie ik joods ben vernoemd. Mijn ouders 
zijn op herdenkingsreis naar Sobibor gegaan. Aan de 
gedenklaan, op de plaats waar de slachtoffers hun 
laatste gang richting gaskamer maakten, heeft mijn 
vader zwerfkeien neergelegd met de namen van mijn 
grootouders erop. 

Onlangs hebt u een reis gemaakt naar de 
vernietigingskampen. Hoe was dat voor u?
In oktober 2012 ben ik op reis naar de kampen in 
Polen geweest, georganiseerd voor medewerkers 
van het Joods Zorgcircuit om hun kwetsbare doel-
groep beter te begrijpen. Het daar aanwezig zijn 

komt toch harder binnen dan je tevoren denkt. Er 
hangt een ijzige stilte in Auschwitz en Sobibor. Mijn 
inzicht in de toestand van de eerste generatie oor-
logsgetroffenen is verdiept door de beklemmende 
werking die de bezochte plaatsen op mij hadden. De 
energie vloeide uit me weg en ik moest letterlijk in 
beweging blijven om niet overspoeld te worden met 
emotie. Hoeveel te meer sloten de gedeporteerden 
zich emotioneel af om te overleven! Juist op die plek 
van verschrikking waar de tijd is doorgelopen, kon 
ik mijn eigen verdriet en boosheid beter plaatsen. 
Ik liep over het pad naar de gaskamers, waar mijn 
grootouders in hun laatste minuten ook liepen. Ik 
zette kaarsen bij de stenen voor mijn grootouders 
en belde mijn 90 jaar oude vader op om dit moment 
met hem te delen. Dichterbij kun je niet komen, dan 
op de plek waar je familie is vermoord. 

In het boek bent u heel eerlijk over het wel 
of niet slagen van een therapeutische sessie. 
Hoe gaat u ermee om als het niet lukt?
In mijn boek beschrijf ik een deel van de behande-
ling van de gevolgen van complexe trauma’s, name-
lijk de gevolgen op relationeel gebied. De therapie 
kan inderdaad niet aanslaan of nog niet mogelijk 
zijn en dat vind ik dan oprecht jammer. Soms moet 
je iemand de tijd geven of andere klachten staan in 
de weg. Of iemand komt jaren later weer terug en 
dan lukt het wel om een effectieve behandeling te 
geven. Het is geen tovermiddel, soms zijn de trau-
ma’s gewoonweg te erg. Het leven verloopt voor de 
een tragischer dan voor de ander. 

Wanneer is de therapie wel geslaagd?
Daar kun je van spreken als de geweldservaringen 
een pijnlijk, maar verwerkt deel van het levensver-
haal zijn geworden. Partners en kinderen kunnen 
dan begripvol omgaan met de achtergrond van 
hun naaste, maar tegelijk aan hun eigen bestaan 
inhoud en zin geven. Een van de essenties van het 
mens-zijn is het hebben van betekenisvol contact 
met anderen. Maar het vertrouwen in anderen is 
door de gebeurtenissen vaak grondig geschonden. 
Langdurige en herhaalde traumatisering kan zich 
bijvoorbeeld uiten in somberheid, nachtmerries, 
herbelevingen, prikkelbaarheid en onbeheerst zijn. 
Het zijn complexe problemen, ook voor diegenen 
die met de oorlogsgetroffene leven. 
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Wat is er bijzonder aan uw therapie?
Waarschijnlijk confronteer ik intenser dan andere 
behandelaars, uiteraard met respect voor de gren-
zen die mijn patiënten aangeven. Ik probeer heftige 
emoties te laten verwerken door eerst te rouwen 
over het verloren levensgeluk en daarna de relaties 
vanaf het moment van verlies weer op te bouwen. 
Ik doe dit door middel van geleide fantasie en laat 
de patiënt belangrijke ontmoetingen ‘herschrijven’: 
‘Doe je ogen dicht en ga terug. Wat zou je alsnog 
willen zeggen tegen je vader of je moeder?’ Een 
later zelfverzonnen gang van zaken kan een prima 
middel zijn om de pijn een plek te geven. 
Het is toch niet goed, wanneer het leven van kin-
deren voornamelijk draait om het oorlogsgeweld 
dat de ouder heeft meegemaakt. Ik zie regelmatig 
kinderen van oorlogsgetroffenen als het ware levend 
tegen het achtergrond decor van de oorlog, met ‘de 
rugzak van hun ouders’. We kunnen deze verwar-
ring onderzoeken en met een andere zienswijze de 
verstoorde relaties plaats laten maken voor relaties, 
zoals die eigenlijk tussen ouder en kind bedoeld zijn.

Kunt u de verhalen van uw patiënten 
makkelijk loslaten? 
Ik heb geleerd om er afstand van te nemen. Je moet 
als therapeut sterk in je schoenen staan: je leeft 
mee, maar je gaat niet helemaal mee in het verdriet. 
Vanwege het kwaadaardige gedrag van de daders 
dat ik dagelijks in mijn praktijk hoor, kun je gaan 
denken dat de mens van nature puur slecht is. 

Vanuit mijn geloof leer ik hier tegenwicht tegen 
te bieden. Uit al die kwaadaardige gedragingen 
moeten we volgens mij vooral leren hoe het níet 
moet, om waar te maken hoe je elkaar juist wél moet 
bejegenen: respectvol en opbouwend, evenwaardig, 
onmisbaar en menswaardig.

Wat wilt u de lezers meegeven om te overdenken? 
In de slagschaduw en de verwarring van geweld dat 
mensen elkaar aandoen kunnen wederzijdse relaties 
scheef groeien. Als het moeilijk wordt, neigen we er 
toe pijnpunten te vermijden. Toch is het goed om de 
confrontatie aan te gaan, al vraagt dat veel moed. 
Slachtoffers kunnen op verschillende manieren heel 
lang last houden van geweldservaringen en de 
behandeling van die gevolgen kan ingewikkeld zijn. 
We kunnen dit niet voorkomen. Er is echter hoop om 
in ieder geval het contact met dierbaren te herstel-
len. En pogingen daartoe moeten vooral niet wor-
den vermeden. Wanneer ik oorlogsgetroffenen en 
hun naasten kan helpen inzien en ervaren dat het wel 
degelijk mogelijk is om de relaties met hun naasten 
te helen, dan is dat een prachtig resultaat.

Interview en foto’s: Ellen Lock

Het boek ‘Pijnlijke verrijking’ van Fedia Jacobs 
(2012) is verkrijgbaar voor €14,95 bij de Nederlandse 
boekhandels onder ISBN: 978-90-77557-93-8 of bij 
Uitgeverij Totemboek: www.totemboek.nl, e-mail: 
info@totemboek.nl, tel: 020-6459972.
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ten toon & te doen
Historisch onderzoek 
naar burgerhulp rond 
Kamp Vught
 OPROEP 

Historica Inger Schaap verricht wetenschappelijk 
onderzoek naar de burgerhulp in 1943 en 1944 
rond concentratiekamp Vught. Op basis van de 
resultaten zal zij een boek schrijven voor een breed 
Nederlands publiek. U kunt meer over dit project 
lezen op www.nmkampvught.nl 
Mogelijk heeft u informatie voor dit onderzoek over 
de hulp door burgers aan gevangenen van kamp 
Vught en hun families; de thuissituatie van achter-
gebleven familieleden; en/of de hulp van bedrijven 
en andere leveranciers aan de hulpverleners. 

Familiepakketten
De burgerhulp werd geleid door de dames 
Timmenga en Van Beuningen uit Vught. Zij zorgden 
onder meer voor de toegestane pakketten (met 
levensmiddelen, warme kleding en zoetwaren) voor 
gevangenen als hun familie daar financieel niet toe in 

staat was. Mevrouw 
Van Beuningen 
onderhield daar-
naast de moeilijke 
contacten met het 
Rode Kruis. Met haar 
team hield mevrouw 
Timmenga spreekuur 
in het stationskoffie-
huis voor familie-
leden uit het hele 
land; zij hielpen ook 
vrijgelaten gevange-
nen naar huis. 

Zij ontvingen duizenden brieven van verontruste 
of dankbare familieleden, die allemaal beantwoord 
werden. Dikwijls werd geschreven over de - soms 
schrijnende - situatie waarin achtergebleven families 
moesten verkeren. Over die thuissituatie wordt meer 
informatie gezocht, evenals over de contacten van 
de families met de dames en hun helpers. Dat geldt 
ook voor de hulp die bedrijven en andere leveran-
ciers hebben gegeven om de hulpverleners in staat 
te stellen die pakketten samen te stellen. Andere 
‘bronnen’ leverden geld en distributiebonnen. 

Contact
Als u herinneringen heeft aan de hulp van burgers 
en bedrijven of over de situatie van de achter-
gebleven families, wilt u dan s.v.p. contact opnemen 
met mevrouw Schaap, Nationaal Monument Kamp 
Vught, Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught, tel: 
073-6566764 (vraagt u dan naar het secretariaat), 
e-mail: inlichtingenvught@gmail.com Te
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De Vergeten Genocide  
- Het lot van de Sinti 
en Roma
 ONLINE TENTOONSTELLING 

In 2012 heeft het Nationaal Comité 4-5 mei een 
website gelanceerd over de genocide op Sinti en 
Roma. ’De Vergeten Genocide’ is de vijfde online 
tentoonstelling op de website www.tweedewereld-
oorlog.nl. De tentoonstelling richt zich op het lot van 
de Sinti en Roma. Bezoekers kunnen de levensloop 
van zes Sinti en Roma kinderen volgen. De portret-
ten worden ondersteund door onder meer muziek, 
voice-over, animatie en origineel beeldmateriaal. 
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De foto van Settela Steinbach, het meisje met de 

hoofddoek in de goederenwagon in Westerbork, 

werd na de Tweede Wereldoorlog een icoon van de 

Jodenvervolging. Pas in de jaren negentig werd duidelijk 

dat zij niet joods was, maar een Sinti-meisje.  

De digitale tentoonstelling ‘De Vergeten Genocide 
- Het lot van de Sinti en Roma’ belicht het leven van 
Roma en Sinti voor, tijdens en na de jaren van de 
nazivervolging. Het levensverhaal van zes kinderen, 
onder meer uit Nederland, Oostenrijk, Duitsland en 
Tsjechië, staat centraal. 
Deze website is opgezet voor een breed publiek. 
Persoonlijke verhalen vertellen de geschiedenis 
zonder te verzanden in historische details. En voor 
wie meer wil, is er allerlei achtergrondinformatie 
te vinden. 

De tentoonstelling is gemaakt door het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei, met medewerking van de 
Anne Frank Stichting, en is te bekijken op: 
www.romasinti.eu of www.tweedewereldoorlog.nl
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WO2-zoekdienst 
oorlogsbronnen.nl 
uitgebreid 
 ONLINE TENTOONSTELLING 

Zoekdienst oorlogsbronnen.nl is door de aanslui-
ting van vele Tweede Wereldoorlog-collecties sterk 
uitgebreid en verbeterd. Via deze portal is het nu 
mogelijk om met één muisklik binnen enkele secon-
den de aangesloten collecties te doorzoeken op 
tekst, audio, video en beeld. 

Manager Netwerk Oorlogsbronnen, Edwin Klijn: 
“Oorlogsbronnen.nl is een zoekmachine specifiek 
gericht op de Tweede Wereldoorlog in Nederland 
en in de voormalige koloniën. We vinden het 
belangrijk dat onderzoekers en belangstellenden 
hun weg weten te vinden in het groeiende aanbod 
aan WO2-collecties op het internet.” 

Nieuwe collecties 
Een recent toegevoegde collectie is ‘Oorlog in  
Blik’. Oorlog in Blik presenteert uniek materiaal van 
amateur- en professionele filmers uit de periode 
1933-1950. Maar ook de belangrijkste oorlogs-

monumenten in Nederland, interviews met veteranen 
over hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog 
en de collectie van muziekwebsite musicforce.org 
zijn via de zoekdienst te vinden. Een andere aan-
sluiting is het digitale netwerk voor museumcol-
lecties, DiMCoN. Via de zoekdienst vindt u nu dus 
ook data en beschrijvingen van oorlogsgerelateerde 
collecties uit bijvoorbeeld het Rijksmuseum, het 
Tropenmuseum en het Joods Historisch Museum. 

Westerbork 
Wie in oorlogsbronnen.nl zoekt op Westerbork 
vindt onder andere een overzicht van foto’s met 
daarop de oorlogsmonumenten van de site van het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei, transportlijsten uit de 
collectie van het NIOD, foto’s van wachtende Joden 
voor deportatie naar Oost-Europa uit de Beeldbank 
WO2, kamptekeningen uit de collectie van het 
NIOD en Museon, dagboeken uit het Geheugen van 
Nederland, filmpjes uit Oorlog in Blik, getuigenver-
halen uit het project Getuigen Verhalen en kranten-
artikelen van de Historische Kranten-website van de 
Koninklijke Bibliotheek. 

Voor meer informatie: NIOD Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies, Herengracht 380, 
1016 CJ Amsterdam, Lotte Kaatee, tel: 
020-5233800 of e-mail: l.kaatee@niod.knaw.nl
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Foto zoekt familie
 PROJECT 

Nederlands-Indië, 1945-1949: duizenden Indische 
Nederlanders verlaten hun land tijdens de strijd 
over de Indonesische onafhankelijkheid. Ze ver-
trekken naar Nederland, honderden dierbare foto-
albums blijven achter. Na de zogeheten politionele 
acties brengen militairen de albums naar het Tropen-
museum in Amsterdam. Sindsdien wachten 335 
albums tevergeefs op hun rechtmatige eigenaren. 

Met het project ‘Foto zoekt familie’ willen het 
Tropenmuseum en het KIT Information and Library 
Services (KIT ILS) de rechtmatige eigenaren van 
fotoalbums uit voormalig Nederlands-Indië terug-
vinden. Vanaf april 2013 kunnen ze via de website 
www.fotozoektfamilie.nl en een App overal ter 
wereld worden bekeken. Inmiddels is een eerste 
eigenaar teruggevonden.

Een 86-jarige vrouw uit Zuid-Afrika herkende haar 
eerste album uit haar jeugd waarvan zij al bijna 
zeventig jaar gescheiden is. Een nicht zag haar naam 
staan in een verhaal over ’Foto zoekt familie’ in de 
Volkskrant. Het album werd door het Tropenmuseum 
en ILS versneld gedigitaliseerd en beschikbaar 
gesteld aan de 86-jarige, waarna zij het daadwerke-
lijk herkende. Haar dochter reageert: “Wat gewel-
dig om nu deze foto’s te zien van mijn moeder en 
andere familieleden. Ik ben zo opgewonden dat mijn 
moeder haar eerste jeugdalbum binnenkort weer in 
handen heeft na al die jaren!”

Albums digitaal doorbladeren 
Van de nog overgebleven 334 albums worden 
hopelijk ook nog vele rechtmatige eigenaren terug-
gevonden. Iedereen, al of niet met een Indische ach-
tergrond, kan via de site of de App door de albums 
bladeren en daarbij aangeven of plekken of mensen 
worden herkend. Door de informatie die zo wordt 
verzameld, is de kans steeds groter dat eigenaren 
hun album terugvinden. En in ruil zullen we vragen 
naar de verhalen achter de foto’s en zullen we die 
op de website documenteren. De koloniale geschie-
denis blijft zo – ook voor jonge generaties – door-
leven in persoonlijke verhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Frank Meijer van het Tropenmuseum, 
Linnaeusstraat 2, 1092 CK Amsterdam, 
tel: 020-568 8200, e-mail: fotozoektfamilie@kit.nl
website: www.fotozoektfamilie.nl



19

Sobibor-overlevende 
Jules Schelvis vertelt 
zijn verhaal
 CONCERTEN 

Op initiatief van de Stichting Nationale Herdenking 
Joure zal in de periode van 27 april tot en met 
4 mei 2013 een zestal concerten gegeven worden 
waarin het verhaal van Sobibor-overlevende Jules 
Schelvis centraal staat.

Jules Schelvis was 22 jaar toen hij en zijn vrouw 
Rachel niet meer konden ontsnappen aan het 
naziregime. Zij werden opgepakt bij de razzia in 
Amsterdam van 26 mei 1943. Na een paar dagen 
in het doorgangskamp Westerbork werden zij met 
3.006 Joden in veewagons getransporteerd naar het 
vernietigingskamp Sobibor. De meesten van hen 
werden onmiddellijk na aankomst in Sobibor vergast. 
Rachel ook. Jules behoorde tot de 81 jonge mannen 
die werden geselecteerd om als dwangarbeiders te 
werken. Na de oorlog bleek dat hij de enige over-
levende van zijn transport was.

Tijdens het concert vertelt Jules Schelvis – inmid-
dels 92 jaar oud – in fragmenten over de reis naar 

Sobibor. Hij schetst daarbij een zeer reëel beeld: hoe 
zag de wagon er van binnen uit, wie waren zijn lot-
genoten, wat bespraken zij met elkaar en wat waren 
zijn gedachten en emoties tijdens de verschrikkelijke 
reis? De fragmenten worden afgewisseld met live 
muziek, uitgevoerd door het Nationaal Symfonisch 
Kamerorkest, dirigent Jan Vermaning, met medewer-
king van mezzosopraan Marjolein Niels. Het geheel 
wordt ondersteund door unieke historische beelden 
uit het archief van het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid.

“Er reed een trein naar Sobibor. 
Deze vertrok op 1 juni 1943 vanuit 
Westerbork, volgepropt met 3.006 
Joden in vijftig veewagens. Ik was 
een van hen.”           Jules Schelvis

Zowel de initiatiefnemers als Jules Schelvis willen 
met dit concert de herinnering aan de gebeurtenis-
sen in de Tweede Wereldoorlog levend houden voor 
volgende generaties. Om die reden is er voor het 
voortgezet onderwijs een speciaal lespakket samen-
gesteld waarin als leidraad deze episode van het 
leven van Schelvis beschreven staat.

Zaterdag 27 april
Grote Kerk te Wageningen, aanvang: 20.15 uur

Zondag 28 april
St. Jozefkathedraal te Groningen, aanvang: 16.00 uur

Woensdag 1 mei
Maria Magdalenakerk te Goes, aanvang: 20.15 uur

Donderdag 2 mei
St. Willibrordkerk te Utrecht, aanvang: 20.15 uur

Vrijdag 3 mei
Bovenkerk te Kampen, aanvang: 20.15 uur

Zaterdag 4 mei
H. Mattheuskerk te Joure, aanvang: aansluitend aan 
de Nationale Dodenherdenking (rond 20.45 uur)

Voorverkoop: kaarten zijn nu al te bestellen 
via: info@nederlandherdenkt.nl of 06-55963218. 
Prijzen: volwassenen € 15,00 (aan de kassa € 17,50), 
scholieren € 5,00 (aan de kassa € 7,50). 
Informatie: www.nederlandherdenkt.nl  
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Zoek?!
De redactie stelt cliënten in de gelegenheid een 
korte advertentie (maximaal 100 woorden) te 
plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
Ontvangen oproepen kunnen niet 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 

Wie kan ons helpen om onze witte trunk te vinden 
die wij nooit ontvingen, sinds wij naar Australië zijn 
geëmigreerd in 1957. We ontvingen andere bagage, 
maar de trunk is erg belangrijk, want alle fotoalbums  
en andere spulletjes zitten erin. De witte trunk was 
opgeslagen in een kelder van de opvangplaats 
in Overveen, Noord-Holland, waar al de decem-
ber 1955 mensen, die uit Indonesië aankwamen te 
Amsterdam op de Johan van Oldenbarnevelt. Onze 
beide ouders zijn omgekomen in het jappenkamp 
Bandoeng op West-Java. Daarom zijn de oude foto’s 
zo belangrijk voor ons. Reacties graag naar: mw. 
R.M. Pederson-Vrenegoor, 48 Laura Street, Contarf, 
Queensland 4019, Australië. 

Ondergetekende is op zoek naar mensen, die in 
interneringskampen in Semarang hebben vastgeze-
ten en die Oma Fisher en haar kleinkinderen Diana, 
Bea, Bob en Dickie Gortmans hebben gekend. 
Graag wil ik ook geïnformeerd worden over de 
omstandigheden, waaronder zij geïnterneerd waren. 
Dhr. A. J. Bloch, Elburgstraat 5, 3826 BH Amersfoort, 
tel: 033-8880092, e-mail: a.bloch@xmsnet.nl

Wij waren met drie kleinkinderen deze zomer in 
Holland, we hebben een ‘Wortels Vakantie’ gedaan. 
Ook waren wij in Oss en kwamen daar in contact 
met de familie Nico Schouten. Wij werden door hem 
verzocht te achterhalen wat er is gebeurd met: 1: 
Benjamin Jacobs, die trouwde met- 2: Rika Fresco, 
op 5 juli 1943 in het kamp Westerbork. 3: Joseph 

Spielman – hij was de zwager van de bruidegom en 
trad op als getuige bij dit huwelijk. Mischien zijn er 
nog familieleden overgebleven. Reacties graag naar: 
Nico Schouten, voorzitter werkgroep struikelstenen 
Oss, tel: +31 (0) 412626712, e-mail: nschouten@
tomaatnet.nl, of: Esther & Menachem Philipson, 
Tora We’awoda St. 4, Petach Tikwa 49274, Israël, 
tel:+972(0)3 9317287, e-mail: philipmen@gmail.com

Ik ben op zoek naar leden van Verzetsgroep De Bie 
of familie daarvan. Mijn vader, Lambertus Reijnen, 
overleden 1993, was lid van Verzetsgroep De Bie. 
Dit was de schuilnaam voor Th. van Dorp (Milletstraat 
40, Amsterdam). Deze is ook betrokken geweest 
bij het verzetsblad Op Wacht, later De Nieuwe 
Amsterdammer. De verzetsgroep is in ‘44 opgegaan 
in de BS. Mijn vaders BS-sectie (sectie Frits) is op 
5 mei 1945 verwikkeld geraakt in een schietpartij in 
de Valkenburgerstraat in Amsterdam, vier kamera-
den sneuvelden. Reacties graag naar: Bert Reijnen, 
Eenhoornplaat 18, 8303 ME Emmeloord, tel: 
0527-698198/06-43503561, e-mail: bertreijnen@
kpnplanet.nl 

Het Verzetsmuseum Amsterdam is t.b.v. vervanging 
van enkele objecten uit de vaste expositie over 
Nederlands-Indië op zoek naar de volgende 
objecten: een Japanse tropenhelm, een Japans uni-
form jasje, een Japanse vlag en een samoeraizwaard. 
Mocht u beschikken over (een van) deze objecten 
en ons willen helpen, dan kunt u contact opnemen 
met Renate van Zalen, Verzetsmuseum Amsterdam, 
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020-
6202535, e-mail: vanzalen@verzetsmuseum.org 

Graag informatie over de familie Pais, Waterstraat 
in Delfzijl, i.v.m. een gedenkboek. De familie had 
daar tussen 1900 en 1942 een manufacturenzaak, 
die na vroege dood van Marcus Pais (1871-1920) 
gerund werd door Foktje Pais-Hart (1876 -1950), 
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een zus van mijn oma. Van de 3 kinderen namen 
de oudsten de zaak over: Raphael (Felie) 1906-
1944) en Meijer (1912-1945). Felie, getrouwd 
met Dora Pais-Denneboom, werd met Dora en 
de kinderen, Marcus (Max) (1935-1944) en Philip 
(1939-1944) in Auschwitz vermoord. Meijer en de 
jongste, Benjamin (Bennie) (1915-1945) in Bergen- 
Belsen. Bennie was als arts werkzaam in o.a. Norg, 
Westerbork en Auschwitz - Foktje Pais overleefde 
vanuit Theresienstadt en ook de vrouw van Meijer, 
Miep Pais- Marcus (1912-2006). Wat weet u van 
deze familie? Reacties s.v.p. aan: Eddy Lex Israel, 
Bosschenhoek 44, 3261 TB Oud-Beijerland, tel: 
0186-614213 /e-mail: israel003@kpnmail.nl

Mijn naam is D. ten Zijthoff en we zijn op zoek 
naar Elisabeth Schuerman (geboren 4-8-1927 
Amsterdam), of mischien gebruikt ze haar moeders 
naam De Vries. Net na de oorlog heeft mijn moeder 
haar zuster voor het laatst gezien. Zij vertrok 
24-12-1946 uit Amsterdam richting Wierden. Vanaf 
die tijd heeft mijn moeder haar niet meer gezien. 
Haar ouders zijn Elisabeth de Vries en Petrus 
Ludovicus Schuerman, haar zussen zijn Trijntje 
Schuerman en Maria Theresia Schuerman. 
D. ten Zijthoff, Het Jannink 9, 7471 VB Goor, 
tel: 06-18828007, e-mail: koele55@hotmail.com 

Ik zoek naar Alfred en Floortje Verstegen of 
Terstegen. Zij zaten ondergedoken in Kindertehuis 
Zonneschijn in Zeist. Er verbleven daar meerdere 
Joodse kinderen. In februari 1944 zijn zij tijdens een 
razzia aldaar ontsnapt via het bos. Ik heb sindsdien 
nooit meer iets van hen gehoord of gezien en zou 
zo heel graag weten of zij de oorlog overleefd 
hebben. Hun werkelijke naam was waarschijnlijk 
Hamburger. Bea Berkhout, 15 Senor Ave, Wondunna, 
Queensland 4655, Australië, tel: (+)61 (0)7 4125 6616, 
e-mail: n_b_berkhout@bigpond.com.au 

Nadat mijn vader was overleden vond ik in zijn 
papieren een krantenartikel dat de laatste treinrit 
beschrijft van Bergen-Belsen. Ik ben geboren op 
26 juni 1942, vlak voordat mijn familie en ik gevan-
gen werden in kamp Bergen-Belsen. Het artikel is 
onopgemerkt door de nazi’s geschreven door een 
andere gevangene die een journalist was en in detail 
de treinrit en het kamp omschreef op kleine stukjes 

papier. Ik heb het uiteindelijke krantenartikel in mijn 
bezit en vertaald in het Engels. Heeft iemand anders 
ook een kopie van dit artikel? Zijn er nog overleven-
den van die laatste treinrit uit Bergen-Belsen in leven 
met wie ik in contact kan komen? Frederik Frank, 
Post Office Box 441, Plympton, South Australia 5038, 
tel: +61 (08)8 293 1632, mobile: +61-(0)411 229510, 
e-mail: frederik.frank.blacksmithing@bigpond.com 

Ik ben op zoek naar de familie Ritterbusch, tijdens 
de Japanse bezetting wonende te Soerabaja in 
de Goebeng-buurt. Begin 1945 was ik in Soerbaja 
ondergedoken na in Malang mishandeld te zijn 
door Sato (chef P.I.D.- Oost-Java). De familie Ritter-
busch had mij een aantal maanden gastvrij onder-
dak verleend. Reacties graag naar: Dhr. E.H. Hoeben, 
Roekenbos 144, 2134 VL Hoofddorp, tel: 023-5614838. 

Mijn echtgenote Carla Ivonne Hunter heeft een 
aanvraag ingediend om erkend te worden als oor-
logsslachtoffer. Haar aanvraag is afgewezen, zij is 
bezig in beroep te gaan tegen deze afwijzing. Zij zelf 
is in 1940 te Djatinegara geboren en kan zich slechts 
vage gebeurtenissen herinneren over de bezet-
tingsperiode 1942 tot en met 1945. Nu is zij op zoek 
naar personen die haar moeder Charlotte Hunter-
Offermans in deze oorlogsjaren gekend hebben. 
Alle voor haar bekende personen die haar moeder 
kenden zijn reeds overleden. Bijgaand een foto van 
haar met haar moeder. Als er personen zijn die haar 
moeder gekend hebben of over gegevens beschik-
ken die voor haar belangrijk kunnen zijn dan verzoekt 
zij contact op te nemen met: mw. C. I. Laarhoven-
Hunter, Richterstraat 24, 7582 BX Losser, tel: 
053-5382216, e-mail: joy-en-carla@home.nl
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&Vraag 
antwoord
Ik krijg geld van de Wuv en woon in een 
verzorgingshuis. Nu moet ik een veel hogere eigen 
bijdrage gaan betalen. Moet ik dat melden?
Als uw Wuv-uitkering lager is geworden nadat u in 
het verzorgingshuis bent gaan wonen, telt de eigen 
bijdrage voor zorg en verblijf in een verzorgings- of 
verpleeghuis in Nederland mee voor de berekening 
van uw uitkering. Nu uw eigen bijdrage veel hoger is 
geworden, kunt u een nieuwe vaststelling van uw uit-
kering aanvragen. Uw uitkering wordt alleen opnieuw 
vastgesteld als die met meer dan 1% van uw grond-
slag kan worden verhoogd. Krijgt u het NMIK-bedrag 
van de Wuv? Dan is geen nieuwe vaststelling moge-
lijk omdat de eigen bijdrage niet meetelt in de bere-
kening. Ook voor de hoogte van een buitengewoon 
pensioen of een artikel 19 toeslag van de Wubo 
speelt de eigen bijdrage geen rol.

Ik heb een rollator nodig. De zorgverzekering 
dekt die kosten niet meer. Kan ik de kosten bij 
u vergoed krijgen?
Wij kunnen een rollator of looprek vergoeden als u 
die nodig heeft vanwege lichamelijke aandoeningen 
die door de oorlog zijn ontstaan. U moet daarvoor 
een aanvraag indienen. Dit moet altijd voordat u 
de kosten maakt. Als uw lichamelijke klachten niet 
door de oorlog zijn ontstaan is het niet zinvol om 
een aanvraag in te dienen, omdat die dan moet 
worden afgewezen. In de beschikking van een eer-
dere toekenning kunt u meestal terugvinden welke 
aandoeningen door de oorlog zijn ontstaan en welke 
niet. De prijzen van loophulpmiddelen kunnen sterk 
verschillen. Wij vergoeden de goedkoopste moge-
lijkheid die voor uw situatie geschikt is.

Mijn pensioenfonds gaat mijn pensioen in april 2013 
verlagen. In Aanspraak heb ik eerder iets gelezen 
over wat je dan kan doen, maar dat is me nog niet 
helemaal duidelijk.
In het septembernummer van 2012 heeft een artikel 
gestaan over de verlagingen die sommige pensioen-
fondsen in 2013 wilden doorvoeren. Heeft u over 
de verlaging bericht van uw pensioenfonds gekre-
gen? En heeft u een buitengewoon pensioen of een 
periodieke uitkering waarop het pensioen van uw 
pensioenfonds wordt gekort? Dan kunt u een nieuwe 
vaststelling van uw buitengewoon pensioen of perio-
dieke uitkering aanvragen. In uw geval kunt u dat het 
beste in april 2013 doen, omdat uw pensioenfonds 
dan uw pensioen verlaagt. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met onze medewerkers cliënt-
service via het telefoonnummer 071 535 68 88.

Betaaldata 2013
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze beta-
lingsopdrachten aan de banken versturen.* 
Afhankelijk van uw bank kan het nog enkele dagen 
duren voordat het bedrag op uw rekening staat.

15 januari 15 mei 16 september
15 februari 14 juni 15 oktober
15 maart 15 juli 15 november
15 april 15 augustus 16 december

Voor vragen hierover belt u het telefoonnummer 
op de betalingsmededeling.

* Betaalopdrachten voor de Wet buitengewoon 
 pensioen verlopen via de Stichting 1940-1945.
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PUZZEL

Uw oplossing:

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10

 11 12  13 14  
15 16  17  18 19

20  21  22 23  24

 25 26  27  28  29 30  
31 32  33 34  35 36

37 38   39

   40    
41 42 43   44 45 46 47

48  49 50  51

 52  53  54 55  56  
57  58 59  60 61  62 63

64 65  66  67

 68 69  70 71  
72  73  74

53 35 28 69 48 19 10

1 2 3  4 5 6 7  8 9 10

 11 12  13 14  
15 16  17  18 19

20  21  22 23  24

 25 26  27  28  29 30  
31 32  33 34  35 36

37 38   39

   40    
41 42 43   44 45 46 47

48  49 50  51

 52  53  54 55  56  
57  58 59  60 61  62 63

64 65  66  67

 68 69  70 71  
72  73  74

53 35 28 69 48 19 10

Horizontaal
1 frats 4 maf 8 peulvrucht 11 hoofdstad van Vietnam 13 kortschrift 
15 lichaamsdeel 17 werkkracht 18 café 20 ondersteek 21 zacht metaal 
22 toespraak 24 voorbij 25 eenkleurig 27 zangnoot 28 dun van lucht 
29 van de 31 verdieping 33 paard 35 zuiver gewicht 37 met een last 
bezwaard 39 verhaal 40 rookartikel 41 podium 44 één der Verenigde 
Staten 48 lol trappen 49 flauw keelgeluid 51 leeg maken 52 kip 53 
bazige vrouw 54 slee 56 lof 57 op deze wijze 58 ritmische beweging 
60 edelgas 62 deel van het bovenbeen 64 bron 66 huisdier met stam-
boom 67 schil 68 halfedelsteen 70 feestmaaltje 72 niet veraf 
73 motorpech 74 geen enkele uitgezonderd.

Verticaal
1 geeuw 2 eenheid van elektrische weerstand 3 bergruimte 4 bloed-
gever 5 iemand die onkruid verwijdert 6 kleur 7 ambacht 8 voegwoord 
9 zeehond 10 uitdrukking 12 nieuw (in samenst.) 14 gelofte 16 reisweg 
19 slagader 21 verbond 23 van adel 26 einde van het voorjaar 30 uit-
stalraam 31 laagtij 32 van zekere houtsoort 34 girafachtig dier 35 plant 
36 rund 38 duivenhok 39 kippenloop 41 te koop 42 grote uil 43 zwem-
vogel 45 grondsoort 46 rangtelwoord 47 meisjesnaam 49 bladgroente 
50 watersport 53 knul 55 opbrengst van geld 57 evenhoevig dier 
59 papegaai 61 lofdicht 63 ledige ruimte 65 boogbal 67 richtingwijzer 
69 monnikskleed 71 deel van een mast.

Los het kruiswoordraadsel op 
en breng daarna de letters uit het 
diagram over naar de gelijkge-
nummerde vakjes van de oplos-
singsbalk. Uw oplossing kunt u 
voor 1 mei 2013 sturen naar:  

SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers 
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Uit de goede oplossingen wor-
den de namen getrokken van  
een eerste (€ 65), een tweede  
(€ 40) en een derde (€ 25) prijs-
winnaar. In het volgende num-
mer 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 decemberpuzzel 
2012: De juiste oplossing was: 
Elfstedentocht. De tocht waar we 
deze winter weer zo op hoopten. 
De winnaars van de december-
puzzel 2012 zijn: dhr. R.R. Deux, 
Coquitlam, Canada (1e prijs); 
mw. O.W. Moes, Haarlem (2e 
prijs); mw. H.N. Westra, Zutphen 
(3e prijs). Van harte gelukgewenst! 
U ontvangt het bijbehorende 
geldbedrag zo spoedig mogelijk 
op uw bankrekening.



Adressen /colofon

Correspondentieadres

Sociale Verzekeringsbank

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Bezoekadres

Stationsplein 1, Leiden

tel: 071 - 535 65 00, fax: 071 - 576 60 03 

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

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

Israël

Nederlandse Ambassade

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118 

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

tel: +972-3-7540741 / +972-3-7540742 

fax: +972-3-7540757, e-mail: TEL-VenO@minbuza.nl

Indonesië

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

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

tel: +62 (0)21 524 8200, fax: +62 (0)21 525 0443

e-mail: jak-wuv@minbuza.nl

website: http://indonesie.nlambassade.org

Verenigde Staten

Consulate General of the Netherlands

Consular Department

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

Bezoekadres (op afspraak)

120 Kearney Street, Suite 3100, San Francisco, CA 94104)

tel: +1 877 388 2443 (Toll free), fax: +1 415 291 2049

e-mail: sfn-wuv@minbuza.nl, website: http://sanfrancisco.the-netherlands.org

Canada

Consulate General of the Netherlands

War Victims Department (WUV)

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

tel: +1 416 595 2408, +1 877 303 3639 (Toll free), fax: +1 416 598 8064

e-mail: tor-wuv@minbuza.nl, website: www.dutchmissions.com

Australië

Consulate-General of the Netherlands 

War Victims Department (WUV)

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street 

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022 

tel: +61 (0)2 9387 6644, fax: +61 (0)2 9387 3962 

e-mail: syd-wuv@minbuza.nl, website: www.netherlands.org.au

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van  

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- 

en Uitkeringsraad. 

De Sociale Verzekeringsbank (vestiging 

Leiden) verzorgt de uitvoering van de 

Nederlandse wetten voor Verzetsdeelnemers 

en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen kunt 

u daar terecht. Aanvragen voor deze wetten 

van nieuwe klanten worden beoordeeld door 

de Pensioen- en Uitkeringsraad. De PUR stelt 

ook het beleid voor deze wetten vast.

Aan de inhoud van de artikelen kunnen 

geen rechten worden ontleend. Overname 

van (delen uit) dit magazine mag uitsluitend 

geschieden na schriftelijke toestemming  

van de redactie. 

Redactieadres

SVB, t.a.v. Aanspraak 

Postbus 9575, 2300 RB Leiden

tel: 071 - 535 65 00

e-mail:  aanspraak.wvo@svb.nl 

 aanspraak@pur.nl

website: www.svb.nl/wvo

 www.pur.nl
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