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Mag ik u even 
aanspreken?

Dit jaar, 2020, is er veel aandacht voor 75 jaar  
vrijheid. Niet alleen bij herdenkingen en bijzondere 
activiteiten in gemeenten, maar ook in interviews 
in kranten en op de televisie met overlevenden 
en nabestaanden bij wie de herbeleving van de 
bevrijding vaak diepe emoties oproept. Wat mij 
daarbij opvalt, is dat de persoonlijke beleving 
van leven in vrijheid soms gepaard gaat met het 
besef dat naast een beetje geluk, persoonlijke 
keuzes bepalend kunnen zijn voor het doorstaan 
van oorlogsellende en de latere verwerking. Dit 
laatste zie ik ook in de interviews in Aanspraak  
én in boeken met persoonlijke getuigenissen.

Zo was ik zeer geraakt door het boek ‘De Keuze, 
leven in vrijheid’ van de Hongaars-Joodse Edith 
Eva Eger. Een indrukwekkend verhaal. De schrijf-
ster is bekend als ‘de danseres van Mengele’ en 
overleefde als zestienjarige op wonderbaarlijke 
én bewonderenswaardige wijze Auschwitz en 
Mauthausen. Zij voelde zich na de bevrijding van 
haar en haar zusje jarenlang gevangen in haar 
geheim van de oorlogsgebeurtenissen, in haar 
schuldgevoel ‘waarom heb ik het wel overleefd 
en anderen niet’ en in de overtuiging dat ze haar 
kinderen en anderen niet moest belasten met 
haar ‘trauma’. Het maakte haar leven zwaar  
totdat ze geïnspireerd werd door een andere 
overlevende van Auschwitz, de psychiater Viktor 
Frankl. Hij confronteerde haar met zijn filosofie:  
‘Een persoon kan alles worden afgenomen, 
behalve één ding, de laatste van de menselijke 
vrijheden, namelijk in alle omstandigheden te 
kunnen kiezen welke houding je aanneemt (…) 
hoe frustrerend, pijnlijk en beklemmend een erva-
ring ook is, we kunnen kiezen hoe we reageren.’

Deze visie: ‘Er is een keuze, je kunt je bevrijden 
van je trauma en dus kiezen voor vrijheid,’ bete-
kende een radicale doorbraak voor Edith Eger. Zij 
maakte haar studie psychologie af, promoveerde 
en besloot als ervaringsdeskundige en professio- 
nele therapeut andere mensen te begeleiden  
om hun trauma te verwerken. Niet alleen oorlogs- 
trauma’s van bijvoorbeeld veteranen, maar ook 
trauma’s van andere ingrijpende ervaringen. Deze 
geschiedenis van Edith Eger laat zien hoe belang-
rijk het is persoonlijke verhalen door te geven én 
het besef dat er altijd een keuze is en dat je eigen 
opstelling er toe doet. Dat is waar het ook bij  
75 jaar vrijheid om gaat. De verbinding tussen de 
oorlog van toen en de doorwerking daarvan naar 
het heden én de toekomst. Die informatie en dat 
bewustzijn dragen bij aan de geestelijke bagage 
van de jongeren en de toekomstige generaties.

Iemand die ook begrijpt dat tegenslag bij het 
leven hoort en dat het erom gaat hoe je ermee 
omgaat is mijn medecolumnist van de Sociale  
Verzekeringsbank, Ruud van Es, die geconfron-
teerd met een ernstige ziekte en na enige tijd 
terugtreden uit zijn functie, altijd positief en vol 
vertrouwen bleef. Ik heb daar veel respect voor.  
U leest erover elders in deze Aanspraak.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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Mededeling Raad van Bestuur SVB

Afscheid 
Ruud van Es

De bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid voor de SVB-afdeling 
Verzetsdeelnemers en Oorlogs-
getroffenen behoorde van 
1 januari 2015 tot 31 december 2019 tot de porte-
feuille van Ruud van Es. Hij was achtereenvolgens  
als vestigingsdirecteur, directeur dienstverlening en  
lid van de Raad van Bestuur zeer betrokken bij de 
dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogs-
getroffenen. Wegens gezondheidsproblemen is hij 
genoodzaakt te stoppen en draagt hij deze zorg 
over aan zijn opvolger, medebestuurslid Coen van 
de Louw. 

Ruud van Es blikt terug: ‘Met veel hart voor  
de zaak en trots op de wijze waarop de afdeling  
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen het werk 
uitvoerde, was ik in de afgelopen jaren nauw betrok-
ken bij de toepassing en uitvoering van de wetten 
voor oorlogsgetroffenen. Dat cliënten onze dienst- 
verlening waardeerden bleek uit de klanttevreden-
heidsmetingen. 

Voor mij persoonlijk was het een eer en genoegen 
om vertegenwoordigers van de verschillende doel-
groepen persoonlijk te mogen ontmoeten en zo  
te horen hoe onze dienstverlening werd ervaren  
en waar we nog puntjes op de i kunnen zetten.  
Ook was er een goede samenwerking met de 
Pensioen- en Uitkeringsraad en het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat eindverant-
woordelijk is voor deze zorg. In de afgelopen tijd 
heb ik mijn opvolger goed kunnen voorbereiden  
op dit bijzondere werk en kan ik met een gerust  
hart afscheid nemen.’ 

Kennismaking 
Coen van de Louw

Coen van de Louw (1963) is sinds 
2015 lid van de Raad van Bestuur 
van de Sociale Verzekeringsbank 
en wordt per 12 april 2020 offi- 

cieel herbenoemd. In zijn portefeuille heeft hij per  
1 januari 2020 de verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers. 

Coen van de Louw blikt vooruit: ‘Ik ben verheugd 
om nog eens vijf jaar voor de SVB te mogen wer- 
ken en nu krijg ik met deze bijzondere portefeuille 
een mogelijkheid om u af en toe even te mogen 
aanspreken. 

Mij valt op dat alle medewerkers zeer gedreven  
zijn om binnen de mogelijkheden van de wetten 
voor oorlogsgetroffenen cliënten te steunen waar  
zij kunnen. Als bestuurder heb ik er alle vertrouwen 
in dat zij hun werk goed blijven doen en waar  
mogelijk verbeteren. 

Ik zal de SVB vertegenwoordigen bij herdenkingen. 
Zo was ik aanwezig bij de Nationale Holocaust  
Herdenking en hoorde de door premier Mark Rutte 
namens de regering aangeboden excuses voor het 
overheidshandelen van toen.

Mijn grootvader is tijdens de oorlog in Brabant 
opgepakt door de bezetter, maar vertelde daar niets 
over. Ook mijn schoonfamilie wil niets kwijt over het 
jappenkampverleden. Vanzelfsprekend heb ik daar 
respect voor, maar ik heb ook bewondering voor 
ooggetuigen die dit wél durven te doen in dit cliën-
tenblad. Ik vind het belangrijk dat we hun verhalen 
op deze wijze ook in de toekomst kunnen delen.’
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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.  

Om stil te staan bij 75 jaar bevrijding in het cliën- 
tenblad Aanspraak van 2020 doet de redactie een 
oproep voor uw bijzondere bevrijdingsverhalen. 
Kunt u de lezers in maximaal 200 woorden uw bij-
zondere bevrijdingsverhaal vertellen? De meest 
bijzondere verhalen worden in dit herdenkingsjaar 
gepubliceerd in dit cliëntenblad. Redactieadres:  
SVB, t.a.v. Aanspraak, Postbus 9575, 2300 RB Leiden.

De klas van de tante van twee zusjes Elsje de la 
Parra en Mieke de la Parra. Ik kreeg de foto van 
Mieke van Praag-de la Parra in 1997. Herkent iemand 
zich? Reacties graag naar: Evelyn Askolovitch-Sulzbach, 
39 Rue des Batignolles, 75017 Parijs, tel: 0033-
627349364, e-mail: askolovitchevelyn@gmail.com 

Op 3 mei organiseert de Stichting Tjidengkamp de 
12e Tjidengkampreünie in de Kumpulan Bronbeek 
in Arnhem. U kunt zich opgeven via het inschrijf- 
formulier op de website: www.tjidengkamp.nl  
Er zijn drie lezingen: Oud-minister Ben Bot spreekt 
over ervaringen in Tjideng, Bersiap en repatriëring, 
met betrekking tot de politieke omgang met Indo-
nesië. Ellen Deckwitz leest uit de bundel Hogere 
Natuurkunde. Twee oud-Tjidengers, Tineke Zulver 
en Lily Touwen verzorgen een verrassende twee-
spraak. Rob Haarbosch vertelt hoe het hem in,  
maar vooral ook ná Tjideng, is vergaan. Kosten  
zijn inclusief koffie, spekkoek en nasi-rames € 27,50 
per persoon. Nadere informatie: Henk Camping,  
e-mail: henk.camping@tjidengkamp.nl  

Graag kom ik in contact met lotgenoten uit het 
strafkamp Dampit bij Malang in de jappentijd. 
Helaas zijn er niet veel meer in leven. Ik ben van 
1927 en woon in California sinds 1960. Ik was bij de 
onthulling van het Dampitgedenkteken in Bronbeek. 
Veertien jongens waren onthoofd in Poedjon in 1945, 
beschuldigd van spionage. Voor onze kinderen is het 
boek in het Engels verschenen, Dampit, a Forgotten 
Drama in East Java, during the Japanese occupation 
in World War II. Reacties graag naar dhr. F.M.J.  
(Martin) Berghuis, 150 Pestana, Space 25, Manteca, 
CA 95336, USA, tel: 001-209-239-1931, e-mail:  
berghuis.martin@gmail.com 

Wij zijn op zoek naar de verhalen van 210 Joodse  
kinderen die in de Tweede Wereldoorlog van 
Amsterdam naar Fryslân zijn gesmokkeld en zo de 
oorlog overleefden. De meeste kinderen zijn door 
jonge studentes met veerboten over het IJsselmeer 
naar Lemmer en Stavoren gebracht. Voor meer  
informatie over het project, kunt u contact opnemen 
met Stichting De Verhalen. Reacties graag naar:  
06-51829143, e-mail: info@joodsekinderen.nl, kijk 
voor meer info op www.joodsekinderen.nl

Klassenfoto juli 1942. Van links naar rechts: Mirjam Levie, 

Abbie van Dantzig, Peter Weishut, Ruth Stiebel, Els de la  

Parra, Hanneke Stranders, Albert Sternberg, Selly Kolt-

hoff, Eveline Rose, Mieke de la Parra, Suzanne Wemer of 

Werner, Rolf Stranders, Evelien Sultzbach, Frans Löwen-

stein, Mickie Cardozo, Wimmie van Naarden, Ernst Mehler. 
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Ik voel mij als overlevende 
een bevoorrecht mens 

Ooggetuige kamp 
Westerbork Eva Weyl geeft 
lezingen op scholen.

Onlangs, op 26 januari 2020, hield Eva Weyl een 
toespraak bij de Auschwitz-Herdenking in het 
Wertheimpark in Amsterdam. “Ik sta niet op de 
lijst die voorgelezen wordt in Westerbork met de 
102.000 namen van de vermoorde Joden, Sinti en 
Roma. Ik sta hier en ik kan er nog van getuigen.” 
Zij blijft haar oorlogsverhaal vertellen op scholen 
om leerlingen te waarschuwen voor intolerantie en 
discriminatie.

Eva Weyl kwam in januari 1942 als Duits-Joods 
zesjarig meisje met haar ouders in het doorgangs-
kamp Westerbork. Zij en haar ouders hebben 
de oorlog overleefd. Als gastspreker bij het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork geeft  
zij jaarlijks voorlichting op Nederlandse en Duitse 
scholen. Hier volgt Eva’s verhaal.

Duits-Joodse familie
‘In 1934 hebben mijn ouders Hans Adalbert Weyl 
(1907) en Margot Weyl-Wolff (1907) Duitsland vanuit 
Kleef verlaten omdat Hitler aan de macht was  
gekomen en de Joden het reeds zwaar te verduren 
hadden. Vaders familie bezat het eerste grote waren- 
huis in Kleef, waar hij het vak had geleerd. Hij was 
Joods opgevoed. Mijn moeders familie was daarin 
het tegenovergestelde: zij waren wat je noemt  
‘geassimileerd’ en moeder kreeg een opvoeding 
waarin het Joodse geloof geen rol speelde.  
Op 7 juni 1935 ben ik geboren in Arnhem en werd 
areligieus opgevoed. Mijn ouders spraken aanvan-
kelijk nog Duits, maar leerden al snel Nederlands 
vanwege hun eigen stoffenzaak in Arnhem. Als enig 
kind werd ik verwend en altijd beschermd. Mijn 
ouders dachten net als vele Joden veilig te zijn in 
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Nederland, omdat dit land in de Eerste Wereld- 
oorlog neutraal was geweest. Daarnaast waren mijn 
beide grootvaders met het IJzeren Kruis onderschei-
den vanwege hun dapperheid voor Duitsland in de 
Eerste Wereldoorlog. Zij dachten dat hen als erebur-
gers niets kon overkomen. Mijn vaders zus geloofde 
daar niets van en emigreerde in 1938 naar Amerika. 
Ik merkte voor het eerst iets van het dreigende ge-
vaar toen mijn beide grootvaders na de Kristallnacht 
in 1938 bij ons kwamen wonen en er over de ‘moffen’ 
werd gesproken. Ik was dol op mijn grootvader Wolff. 
Al in 1928 was zijn vrouw aan een ziekte gestorven. 
Mijn grootmoeder Sophie Weyl overleed in een  
ziekenhuis in Duitsland, omdat zij als Joodse niet 
tijdig werd geholpen.’

Oproep voor Arbeitseinsatz in Westerbork
‘In januari 1942 kregen wij een oproep van de Jood-
se Raad om ons te melden voor de Arbeidsdienst in 
kamp Westerbork. Een jaar later kregen mijn groot-
vaders ook die oproep. Mijn vader kreeg een aan-
bod vanuit het verzet om onder te duiken, maar dat 
betekende dat je als gezin werd opgesplitst en mijn 
ouders wilden graag bij elkaar blijven. Daarom gaven 
zij gehoor aan de oproep. Je mocht maar één koffer 
per persoon meenemen en ik nam mijn pop mee. 
Vlak voor ons vertrek heeft mijn moeder de knopen 
van mijn wollen winterjas vervangen door stoffen 
knopen. In die knopen verstopte zij ruwe diamanten 
- een belegging destijds - en maakte lussen om mijn 
jas dicht te doen. Ik wist hier tot lang na de oorlog 
niets vanaf. Gelukkig zijn de diamanten niet ontdekt, 

want er werd bij aankomst wel gefouilleerd op geld 
en kostbaarheden.’

Aankomst
‘De spoorlijn liep nog niet door tot in het kamp. 
Toen wij aankwamen in Hooghalen was het nog zes 
kilometer lopen. Het vroor er flink in januari 1942.  
In dit kamp liep iedereen in zijn eigen kleding rond. 
Er woonden al zo’n 1.500 gevluchte Duitse Joden in 
het voormalige vluchtelingenopvangkamp Wester- 
bork toen wij er kwamen. Na de Kristallnacht van  
9 op 10 november 1938 wilden veel Joden zo snel 
mogelijk weg uit nazi-Duitsland. Om de grote vluchte- 
lingenstroom op te vangen, richtte de Nederlandse 
overheid in 1939 het Centraal Vluchtelingenkamp 
Westerbork op. Toen was het voor de Joden duide-
lijk dit gevaar serieus te nemen en te vluchten. Wij 
behoorden tot de eerste groep van in Nederland 
verblijvende Duitse Joden die werd opgeroepen  
om naar Westerbork te gaan. Met mijn moeder sliep 
ik in de vrouwenbarak en mijn vader moest naar een 
mannenbarak. Voor het eerst van mijn leven werd 
ik gescheiden van mijn vader, dat was voor mij een 
grote schok.’

Het werkkamp
‘Mijn moeder kon bijna niet geloven dat ze, hoewel  
ze behoorde tot een geassimileerde familie, nu toch  
in een kamp zat opgesloten. De eerste tien maanden 
werkte mijn vader onder Duitse bewaking als land- 
arbeider op boerderijen in Drenthe. Mijn moeder 
moest in de wasserij werken. Ik was net zes jaar  

Ons familiebedrijf, het eerste grote 

warenhuis in Kleef.

Mijn moeder en ik, 1936. Foto met pop uit 1941.
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Mijn vader en ik in het kamp, 1943. Schoolfoto in Arnhem, zesenhalf jaar, kort voor de oproep 
voor kamp Westerbork.

geworden en ging zes dagen per week naar de lage-
re school, waar ik les kreeg van Joodse onderwijzers. 
Er verdwenen steeds kinderen uit mijn klas, maar er 
kwamen ook steeds nieuwe bij. Ik verbaasde mij daar 
niet over, want wij waren er zelf ook met de trein 
aangekomen. Ik zou op een dag ook wel weer eens 
ergens anders naartoe gaan. Je moest wel op appel 
staan om geteld te worden en we aten meestal 
aardappelstamppot uit de gaarkeuken. Mijn moeder 
probeerde me voor alles te beschermen. ‘s Nachts, 
als er paniek bij de vrouwen uitbrak omdat ze op 
de deportatielijst stonden, zei mijn moeder dat ik 
niet op de ruziënde vrouwen moest letten en moest 
doorslapen. Omdat mijn moeder altijd bij me was, 
voelde ik me veilig.’ 

Een schijnwereld
‘Kampcommandant Albert Gemmeker was verant-
woordelijk voor het op transport stellen van Joden, 
Roma en Sinti. Hij maakte van het doorgangskamp 
een door kapo’s streng bewaakt dorp. Gemmeker 
wilde zich vooral nuttig maken voor de Duitse over-
heid en alle duizenden kampbewoners aan het werk 
houden. Daarom liet hij allerlei fabrieken bouwen.  
Er kwamen vele ambachtelijke werkplaatsen zoals 
een naaiatelier, een schoenmakerij, een smederij, 
een vliegtuigdemontagehal, zodat iedereen een 
taak had. Alles was er in zijn schijnwereld. Er was 
een lagere school, een speelplaats en er werden 
zelfs sjoeldiensten op sabbat toegestaan. Er kwa-
men burgemeesters op bezoek om gevangenen te 
trouwen. Gezinnen bleven bij elkaar. Mishandelingen 
en moord kwamen er nauwelijks voor. Vanaf 1942 
tot aan de bevrijding liet hij iedereen werken. Er was 
afleiding in de vorm van een groot orkest, lezingen 
en voorstellingen van Duitse en Nederlandse  

cabaretiers totdat de laatste trein reed in september 
1944. Juist doordat Gemmeker zo’n schijnwereld 
ophield en zo goed voor de gezondheid zorgde 
en voor werk, kon hij zoveel gevangenen zonder 
veel protest op transport stellen. Niemand kon zich 
voorstellen dat het volgende werkkamp een vernie-
tigingskamp zou zijn. Zelfs in de Hongerwinter was 
er nog te eten. Er was een kampziekenhuis waar de 
beste Joodse artsen en verpleegsters werkten. Er 
werden bevallingen gedaan en operaties uitgevoerd. 
Kampcommandant Gemmeker liet eens voor een te 
vroeg geboren baby een couveuse uit het ziekenhuis 
in Assen komen, om daarna het geredde kind met 
haar ouders op de trein naar een vernietigingskamp 
te zetten. Zover ging hij om de schone schijn op  
te houden.’
              
Alles veranderde voor ons
‘Het lukte mijn vader om binnen tien maanden bij 
de administratie te komen. Het voordeel van de vele 
banen bij de administratie was dat je een Sperre 
had, een bewijs dat je voorlopig niet op transport 
hoefde. Dat was goud waard. Zijn afdeling bestond 
uit vier kampadministrateurs. Zodra mijn vader deze 
baan had gekregen, veranderde alles voor ons. We 
kregen een eigen kleine barak met nummer 15, die 
we deelden met het echtpaar Dresden. Zij hadden 
hun twee dochtertjes laten onderduiken. In dit kleine 
huisje hadden we een eigen keuken en eigen bed-
den. Dit was een enorme verbetering. 
Bepaalde mensen mochten het kamp verlaten voor 
hun werk. Zo moest mijn vader bewijzen verzamelen 
voor medegevangenen, die om uitstel van depor-
tatie verzochten omdat zij al voor de oorlog naar 
Palestina wilden gaan of daar familie hadden. Alleen 
dan kwam je in aanmerking voor een zogenoemd 
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Palestina-certificaat, waarmee je met een Duitse 
krijgsgevangene in het door de Engelsen bezette 
Palestina geruild zou worden. Als vader niet op tijd 
terug was met de juiste bewijzen, dan zouden wij op 
het eerstvolgende transport worden gezet. Als hij 
wel tijdig hun nut voor de bezetter kon aantonen, 
werd een gezin van de deportatielijst afgehaald.  
Met behulp van een pastoor uit het verzet in Am-
sterdam lukte het om sommige kampgenoten van  
geantidateerde doopcertificaten of christelijke  
huwelijkscertificaten te voorzien. De papieren wer-
den door de kampbewaking goed gecontroleerd, 
dus alle stempels moesten kloppen. Zodra mijn 
ouders terugkwamen van hun werk, deden ze altijd 
spelletjes met mij en het echtpaar Dresden.’

Driemaal bijna weggevoerd
‘Mijn vader heeft mijn beide grootvaders niet  
kunnen redden van deportatie naar Theresienstadt.  
Ook onze namen stonden op een dag op de lijst  
om te worden weggevoerd. De eerste keer heeft  
een bevriende administrateur stiekem onze namen 
van de lijst gehaald. De tweede keer zaten we  
‘s morgens vroeg gereed met onze koffer voor onze 
barak om te gaan, maar toen beschoten geallieerde 
vliegtuigen het kamp. Waarschijnlijk zagen ze de 

hoge kampschoorsteen aan voor een Duitse fabriek. 
Er ontstond grote paniek en iedereen rende de 
barakken in om te schuilen. In die chaos raakten ook 
de lijsten zoek. Het was ons geluk dat dit transport 
niet doorging. De derde maal kon mijn vader in de 
zomer van 1944 zijn werk niet langer verdragen en 
wilde ons dan maar uit eigen beweging op de trein 
zetten. Sem Dresden overtuigde hem om dit niet te 
doen. Hij zei: “Hier weet je hoe het is en daar weet 
je niet wat je te wachten staat! Hoe verschrikkelijk 
het werk ook is, jij mág niet gaan!” Soms ontving ik 
nog positieve reacties van families voor wie hij het 
Palestina-certificaat rond kreeg, die vonden hem een 
held. Anderzijds wilde een dame op een verjaardag 
van een Amerikaanse tante niet naast mij zitten, want 
zij vond dat mijn vader haar hele familie op de trein 
had gezet.’

Bevrijd door de Canadese troepen
‘Twee dagen voor de bevrijding was kampcomman-
dant Gemmeker met zijn team gevlucht. Je mocht 
het kamp niet verlaten, want rondom werd nog hevig 
gevochten tussen tussen de Geallieerden en het  
Duitse leger. Wij kinderen ontdekten een wol-depot  
en gingen breien om de tijd door te komen. Op 
12 april 1945 hoorden wij in de verte gevechten en 

Schoolfoto in Westerbork, 8 juni 1942, Eva Weyl zit bij de onderwijzer op schoot (rechts).
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‘s middags kwamen de Canadezen met hun tanks 
aanrijden. We lieten ons breiwerk vallen en renden 
onze bevrijders buiten de kamppoort tegemoet, al 
roepend: “De Tommies komen!” De Canadezen deel-
den chocoladerepen en wittebrood uit en de volwas-
senen kregen vooral pakjes sigaretten. Iedereen was 
ongelofelijk blij, maar daarna moesten alle bewoners 
terug naar het kamp en daar tot nader order blijven. 
De omgeving van het kamp was nog te gevaarlijk. 
De Canadezen trokken diezelfde dag verder richting 
Assen. Pas een maand later kwamen de kinderen van 
de familie Dresden bij hun ouders wonen in het kamp. 
Die gezinshereniging was natuurlijk een groot feest.’

Na de oorlog
‘Omdat wij zo lang in het kamp moesten blijven,  
heb ik gezien dat NSB’ers na de bevrijding in het 
kamp werden opgesloten en werden geschopt door 
de nieuwe Nederlandse bewakers en de voormalige  
gevangenen. Dat was akelig om te zien. In juli 1945 
konden wij het kamp verlaten. Mijn beide groot-
vaders zijn bevrijd uit Theresienstadt. Grootvader 
Weyl is naar zijn dochter in Amerika vertrokken, waar 
hij in 1948 stierf aan de gevolgen van de oorlog. 
Mijn moeder had in het kamp een vriend gekregen. 
Direct na de oorlog in 1945 scheidde mijn vader 
van haar in Assen. Ik woonde bij mijn moeder in 
Amsterdam en mijn vader was vaak weg. Als tiener 
begreep ik dit niet en ik haatte mijn moeder en haar 
vriend, die gelukkig opeens weer verdween. Mijn 
vader bleef van mijn moeder houden en is met haar 
hertrouwd in 1948. Zij heropenden onze winkel in 
Arnhem. Tijdens mijn opleiding aan de hogere hotel-

school ontmoette ik mijn latere Zwitserse echtgenoot 
met wie ik twee kinderen kreeg en vijf kleinkinderen.’

Een bevoorrecht mens 
‘Dankzij de bescherming door mijn ouders heb ik als 
kind niet geleden. Ik ben altijd positief en voel mij 
als overlevende een bevoorrecht mens. Al twaalf jaar 
geef ik gastlessen op Duitse en Nederlandse scholen 
vanuit het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
In 2018 kreeg ik namens de Duitse Bondspresident  
in de Duitse ambassade te Den Haag het Bundes- 
verdienstkreuz vanwege mijn inzet bij de voorlichting 
op Duitse scholen als ooggetuige van de Jodenver-
volging. Ik ben trots op deze onderscheiding. De 
nazi’s hebben onze familie alles ontnomen en velen 
vermoord, onze naam bij wijze van spreken ook. Door 
het Verdienstkreuz is de naam Weyl weer aanwezig 
en voelt het als een soort eerherstel. De leerlingen 
vragen het meest naar mijn verhaal over mijn jasje. 
Jaren na de oorlog heeft mijn moeder mijn vader 
herinnerd aan de ruwe diamanten in de knopen. Mijn 
vader heeft er voor haar een mooie diamanten ring 
van laten maken. Toen ik zestig jaar werd, kreeg ik 
mijn moeders ring en toen pas heeft ze mij dit verhaal 
achter haar ring verteld. Zo draag ik met deze ring  
altijd de overlevingsgeschiedenis met me mee.  
Na mijn dood wordt de ring tentoongesteld in het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, met een film- 
opname van mijn verhaal erbij. Ik wil met mijn verhaal 
jongeren alert maken op intolerantie, zodat zij zullen 
strijden tegen discriminatie. Dat is mijn ultieme wens.’

Interview: Ellen Lock

Voor onze barak 15 in het kamp:

Links mevrouw Dresden, de zusjes 

Dresden, Eva Weyl (rechts).
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De oorlog laat mij niet los
Jappenkampoverlevende Gerard Pauw redde zijn moeder uit de vuurlinie.

In de kop van Noord-Holland woont de heer Gerard 
Pauw samen met zijn vrouw Corrie in Huisduinen 
met zicht op de rode vuurtoren. Graag vertelt hij zijn 
oorlogsverhaal, nu hij dit nog kan op zijn 92e jaar. 
Zijn vrouw zegt: “Het oorlogsverleden zit hem vaak 
dwars, ’s nachts schopt hij mij wel eens. Ook al kost 
het hem veel moeite, toch wil hij zijn verhaal vertel-
len.” Gerard vult aan waarom: “Want wie weet is  
er nog wel een kampgenoot in leven uit die tijd.  
Ik mis mijn drie kampmaten nog het meest!”

De mooiste jaren van mijn leven 
‘Mijn vader was in dienst bij de Marine in Den Helder. 
Hij trainde cadetten en was maandenlang op zee. 
Mijn moeder trouwde hem met de handschoen, zo 
heette dat als je in afwezigheid van je man trouwde  
bij de burgerlijke stand. Mijn ouders gingen in de 

Van Hogendorpstraat 52 wonen en kregen drie 
dochters: Bep, Sjaan en Gerda. Daarna werd ik als 
oudste zoon geboren op 28 september 1927. Na 
zes jaar volgde mijn broertje Cor. We kregen een 
rooms-katholieke opvoeding. 
In 1937 werd mijn vader gedetacheerd in Soerabaja 
om daar zijn laatste termijn van drie jaren bij de Ma-
rine door te brengen. Wij mochten als gezin mee en 
vertrokken apart met mijn moeder vanaf Rotterdam 
op het passagiersschip Indrapoera. Op mijn tiende 
jaar kreeg ik een eigen leren koffer voor mijn spullen. 
In Port Said gingen we 24 uur van boord en mocht  
ik een souvenir uitkiezen. Een schitterend fotoboekje 
over oosterse klederdracht koos ik uit en het over-
leefde de oorlog in mijn koffertje. Vader huurde  
voor ons een huis met een grote tuin in de Van 
Hogendorplaan 46 in Soerabaja. Aangezien hij altijd 

Gerard en Corrie Pauw, Huisduinen 2020.
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op zee was, hadden mijn broer en ik alle vrijheid 
om kattenkwaad uit te halen. Dit waren de mooiste 
jaren van mijn leven. Op zondagmiddagen wilden 
mijn ouders bridgen en gaven ze ons geld voor de 
Cineac. Heerlijk om daar zoveel films te zien op één 
bioscoopkaartje! Dagelijks klommen mijn broertje 
en ik in de drie hoge bomen voor het huis, waarin 
we steeds tevergeefs onze gibbon (aap) najaagden. 
Na drie zorgeloze jaren in Nederlands-Indië brak de 
oorlog uit met Japan.’

Tijdelijk uitstel van Japanse internering
‘Vlak voor de oorlog had mijn jongste zus Gerda 
zich als vrijwilligster gemeld bij de voedseldistributie 
voor de armen in de kampongs. Toevallig was vader 
net in de stad, toen zijn Marine-onderdeel opdracht 
kreeg om naar Tjilatjap aan de zuidkust te vertrekken 
om de bemanning met gezinnen te evacueren. Onze 
koffers stonden al gereed om vader te volgen, maar 
toen werd Soerabaja bezet door de Japanners. Alle 
Europese mannen werden geïnterneerd. Na een 
paar maanden kregen ook de Europese vrouwen 
een oproep voor het kamp, maar vanwege Gerda’s 
vrijwilligerswerk bij de voedseldistributie kregen wij 
nog maanden uitstel. Zij droeg een rode armband 
als bewijs van uitstel en kon vanuit haar werk eten 
voor ons meebrengen. Bij de ouders van haar Chi-
nese schoolvriendin konden we een grote hutkoffer 
in bewaring geven. Zonder vaders inkomsten verzon 
mijn moeder allerlei trucs om aan geld te komen 
voor boodschappen. Zo haalde zij een sprei uit en 
breide er sokken van, die mijn broer en ik verkochten 
aan de Japanners. En ik repareerde fietsen in het 
vrouwenkamp in de Darmo-wijk, waar je toen nog in 
en uit kon lopen. Al snel werd dit kamp omheind en 
bewaakt door Japanse soldaten.’

Geïnterneerd in het vrouwenkamp Darmo-wijk
‘Op 11 januari 1943 moest moeder zich met haar  
vijf kinderen melden in het vrouwenkamp Darmo-
wijk. Wij werden bij een Française met eveneens  
vijf kinderen in huis geplaatst. Je mocht geen con-
tact hebben met mensen buiten het kamp, maar  
ik pakte rijpe mango’s uit de bomen, deed ze in  
een kous en verkocht ze stiekem over de bamboe 
omheining aan een kampongvriendje. Na een maand 
moesten alle gevangenen in colonne naar het station 
Soerabaja lopen, waar we in een geblindeerde trein 
naar een onbekende bestemming vertrokken. Als 
gezin zaten we bijeen, maar alle kinderen krijsten, 
omdat je in de overvolle wagon niet naar het toilet  
kon. Het stonk er verschrikkelijk. Na vier uur arriveer- 
den we op station Semarang in Midden-Java. In 
legertrucks werden we naar het vrouwenkamp in het 
klooster Gedangan gebracht.’

Alle oudere jongens moesten naar 
het mannenkamp
‘Bij aankomst liepen er enkele nonnen over het 
kloosterplein. We werden door de Japanse soldaten 
geteld in lange rijen op de binnenplaats en moesten 
diep buigen. Als veertienjarige jongeman moest ik 
met alle andere jongens apart slapen in drie klas- 
lokalen. ‘s Nachts moest er een Japanse bewaker 
mee naar het toilet. Overdag had ik nog contact met  
mijn moeder of zussen, want ik zat in de keukenploeg 
en deelde aan alle gevangenen rijst of waterige soep  
uit. Met een jongen uit de keukenploeg sjouwde ik  
dagelijks de zware drums aan een stok op de schou-
der. Als we bij het schoonmaken van deze grote 
pannen de etensresten in de afvoergoot naar de 
kali (rivier) gooiden, zag ik door een kier van de 
kampomheining aan de andere kant van deze goot 

Gezin Pauw in Holland tot 1936, Gerard rechts. Eerst naar school en dan weer spelen, Cor en Gerard.
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hongerige kampongbewoners de korreltjes uit ons 
rijstwater opvangen. 
Terwijl ik me waste in een overvolle badruimte, hoor-
de ik opeens buiten hard gehuil van meerdere jon-
gens. Even later vertelde mijn moeder mij: “Morgen 
moeten alle oudere jongens naar het mannenkamp!” 
Mijn broertje was te jong en bleef bij mijn moeder. 
Uiteraard huilde ik ook bij het afscheid van mijn  
familie, toen we wegreden in legertrucks. Gelukkig 
had mijn moeder in mijn koffer een deken en een 
kistje gestopt met handige dingen, die mij later 
goed van pas kwamen. Al snel arriveerden we in het 
mannenkamp Halmaheira, dit was een klein dorp 
van stenen huisjes dat eveneens in Semarang lag. 
Samen met een andere jongen werd ik in zo’n huisje 
geplaatst bij twee mannen voor hooguit twee maan-
den. Het enige positieve was dat ik er mijn oude 
klasgenoot Rudie Broekman terugvond.’

Het 15e Bat in Bandoeng
‘In januari 1944 moesten Rudie Broekman en ik met 
zo’n tweehonderd man in een geblindeerde trein naar 
het 15e Bataljon, een oude KNIL-kazerne in het cen-
trum van Bandoeng. Hier waren al zo’n 3.000 krijgs-
gevangenen door de Japanners ondergebracht. In de 
grote hangars sliepen we er op slechts 60 centimeter 
per persoon. ‘s Nachts was het koud en moeders 
deken bleek een uitkomst. In dit kamp stonden aparte 
Chinese en Joodse barakken. Er heerste een streng 
regime, want het kamp werd geleid door één Japanse 
officier, maar vrijwel alle bewakers bleken wrede Ko-
reanen. Bij iedere overtreding werd je hard geslagen. 

Om er te overleven vormden we met vier jongeman-
nen een samenwerkingsverband, een kongsi. Dit 
hield in dat we samenwerkten, het weinige voedsel 
deelden en goed op elkaar pasten. Mijn kongsi 
bestond uit Hans Piepenbrink, Joop Franken, Rudie 
Broekman en ik. Een Koreaanse bewaker dwong 
Rudie Broekman en mij tegenover elkaar te staan en 
met vlakke hand op elkaars gezicht te slaan. Toen 
ik Rudie niet hard genoeg sloeg, gaf de bewaker 
mij een kaakslag met zijn vuist. We moesten diepe 
vijvers graven in de tuin van de Japanse officier. 
Naast onze loods groeven we een brede en diepe 
waterput. We zwommen daarin en wasten ons dan 
meteen. In die put verdronk mijn kongsimaat Hans 
Piepenbrink bijna, want hij probeerde eens stiekem 

‘s nachts te zwemmen, maar kon dat niet. Gelukkig 
hoorden we hem en redden hem nog net op tijd uit 
de put.’

Smokkelen
‘Een dag dwangarbeid buiten het 15e Bat leverde 
ons vijf cent en een koek op. Met dit geld kon je  
bij de toko in het kamp wat extra eten kopen. In 
moeders kistje zat een haarspeld waarmee ik extra 
papiergeld in mijn grote haardos verstopte, zodat ik 
in het kamp ook extra voedsel kon kopen. Dit is bij 
de kampcontrole nooit ontdekt. Ook had moeder 
een klein pillenbuisje met een dopje van kurk mee-
gegeven. Ik vroeg een kamparts om raad toen wij 
vanwege luizen werden kaalgeschoren. ‘Is het moge-
lijk om dit buisje in mijn anus te verstoppen om geld  
in te smokkelen?’ Hij zei dat dit ongevaarlijk was,  
dus voortaan smokkelde ik zo geld binnen als ik 
overhemden van mijn oudere kampgenoten had 
verkocht aan de kampongbewoners. Het geld stonk 
wel, maar het is nooit ontdekt. 
Onderwijs was verboden in het kamp, maar broeder 
Schrader, die mulo-directeur was, gaf mij boeiend 
les in Nederlands, Engels, algebra en meetkunde. 
Op 19 oktober 1944 gaf hij me op een kladblaad-
je mijn ‘Diploma eerste klas mulo’. In het Maleis 
mochten we soms voorbedrukte Japanse kaarten 
sturen naar andere kampen. Zo’n kaart kreeg ik als 
levensteken van mijn zus Sjaan uit kamp Lampersari. 
Zij schreef dat moeder in kamp Halmaheira in Sema-
rang zat. Van vader hadden we niets vernomen.’

Gezin Pauw op de galerij in Soerabaja, 1937. Vlnr: Cor, 

Gerard, Bep, Sjaan, Gerda, moeder en vader Pauw.
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Dwangarbeid
‘We moesten het talud aanleggen voor het spoor-
traject van Madjalaja naar Tjitjalenka. ’s Morgens 
vroeg op 19 augustus 1945 werden we per trein met 
circa 260 mannen uit het 15e Bat overgebracht naar 
Tjitjalenka, 25 kilometer ten oosten van Bandoeng. 
Het was streng verboden naar buiten te kijken. Op 
de terugweg was er toch één jongen op betrapt. 
Onze hele werkploeg van 50 man moest dit bezuren. 
Een Koreaanse Heiho stond gereed met zijn houten 
stok. Onze kongsimaat Joop Franken zei: “Ik ga naar 
de voorste rij, dan hebben we de straf maar snel 
gehad.” Wij riepen dat hij dit niet moest doen, en 
bleven achteraan staan. Na een paar tikken met het 
hout, pakte deze wrede Heiho ineens een ijzeren 
staaf. Hiermee sloeg hij juist de voorste rijen hard in 
de knieholten omver. Hij bleef maar op Joop Fran-
ken inslaan. Moegeslagen stopte de hufter abrupt 
en liep weg. We plukten onze Joop bebloed van de 
grond en sleepten hem met zijn tweeën tussen ons 
in naar zijn slaapplek. De gedachte daaraan doet mij 
nog steeds intens veel verdriet.’

Onverwachts bevrijd
‘In de derde week van augustus 1945 waren alle  
Japanners opeens verdwenen uit het 15e Bat. Wij 
hoorden van onze Hollandse kampleider, dat Japan 
had gecapituleerd op 15 augustus. Hij waarschuwde 
ons het kamp nog niet te verlaten vanwege de drei-

gende aanvallen van Indonesische vrijheidsstrijders. 
Na een paar dagen las ik tot mijn grote verrassing 
op het prikbord mijn vaders naam op een Austra-
lische namenlijst. Hij zat veilig in Melbourne. Mijn 
kongsigenoten waren heel blij voor me. 
Vanuit het kamp Lampersari in Semarang schreef 
mijn zus Sjaan een bericht dat mijn moeder in het 
ziekenhuis lag en vroeg mij naar haar toe te komen.  
Eind augustus kreeg ik via het Rode Kruis een vrij-
kaartje naar Semarang. In het beschermingskamp 
Lampersari vond ik mijn zus Sjaan als eerste van ons 
gezin terug. Samen huurden wij een kar om moeder 
uit het ziekenhuis te halen. We schrokken toen we 
haar zo verzwakt aantroffen en omdat ze nog maar 
40 kilo woog. Rondom dit ziekenhuis werd fel  
gestreden tussen vrijheidsstrijders en het Brits- 
Indische leger, dus namen we moeder direct mee  
op de handkar. We kwamen net op tijd, want een 
week later hebben vrijheidsstrijders het medisch  
personeel en de patiënten vermoord en het zieken-
huis platgebrand.’

Het weerzien 
‘Zodra wij via de Marine contact hadden gekregen 
met vader in Melbourne liet hij ons overkomen.  
We werden beschermd door het Brits-Indische leger 
naar Batavia gebracht en in een B25-bommenwerper 
vlogen we naar Port Darwin in Australië. Met mijn 
broertje lag ik voorin in de glazen geschutskoepel 

Ma net uit het ziekenhuis, Sjaan, en onze bevrijder Tony. Gerard, ma en Cor, in Lampersari.



  15

met een fantastisch uitzicht. In Port Darwin werden 
we eerst medisch onderzocht en bleven we twee  
dagen in quarantaine. Mijn moeder was ernstig 
ondervoed, mijn zus had struma - een vergrote 
schildklier - en ik had oedeem aan mijn linkerbeen. 
’s Nachts zijn we per Dakota overgevlogen naar een 
verlaten Amerikaanse legerbasis in Brisbane om een 
week aan te sterken. Vervolgens werden we naar 
Melbourne overgevlogen, waar vader ons na vier jaar 
opwachtte. Het weerzien was teleurstellend, want 
hoewel ik vooraan stond, liep mijn vader mij voorbij 
en vloog als eerste mijn moeder in de armen. Nu  
kan ik het begrijpen, toen niet.
Tijdens de Japanse bezetting van Soerabaja in maart 
1942 bleek hij met drie Marineschepen naar Australië 
te zijn gevaren. Het eerste en derde schip werden 
getorpedeerd door de Japanners. Vader zat op het 
tweede schip dat niet was getorpedeerd, maar naar 
Australië kon varen. We verbleven in Long Island aan 
het strand bij een gastvrij gezin met vijf kinderen. 
Nog steeds heb ik contact met een dochter. Vaders 
kapitein beloofde mij dat ik mocht meevaren naar 
Nederland op zijn Marineschip. Moeder zou per 
vliegtuig met mijn broertje huiswaarts keren. Mijn 
zussen bleven voorgoed achter, want zij kregen  

verkering en trouwden in Australië, Indonesië en 
Amerika. Vader en ik haalden in Soerabaja de  
hutkoffer op bij Gerda’s Chinese vriendin. Alles  
van waarde was keurig bewaard gebleven.’

Ik kan die oorlogservaringen met niemand 
meer delen
‘In Nederland mocht ik met mijn ‘mulodiploma’  
naar de driejarige overbruggings-hbs in Utrecht.  
Daar trof ik lotgenoten uit Nederlands-Indië, die  
allemaal hetzelfde hadden meegemaakt. Helaas 
mocht ik niet varen bij de Marine vanwege kleuren-
blindheid. Ik haalde mijn hbs a-diploma en daarna 
mijn diploma boekhouden. Zo begon ik als boek-
houder bij het Marine Luchtvaart Technisch bedrijf 
op vliegveld De Kooy. Later werd ik boekhouder bij 
de Bewapenings-Werkplaatsen. Mijn leven lang had 
ik nachtmerries over de oorlog. Daarom wonen we 
hier in alle rust aan zee. Het ergste was om mijn maat 
Joop Franken zo kapotgeslagen te zien worden. Kort 
na de oorlog overleed hij als eerste van onze kongsi. 
Mijn vrouw is mijn rots in de branding. Ergens kon zij 
mij goed begrijpen, omdat zij wegens haar vaders 
verzet zelf ook op jonge leeftijd alleen moest onder-
duiken in Nederland. Haar vader weigerde mensen 
op de trein te zetten, dus moest dit hele gezin onder-
duiken. Dankzij groepstherapie bij professor Bastiaans 
in het Centrum ’45 leerde ik over de oorlogsgebeur-
tenissen te praten, maar mijn angsten en nachtmerries 
verdwenen niet. Jaren later gaf een psychiater me een 
pil waardoor ik wat beter slaap, maar de oorlog laat 
mij niet los. 

Tijdens de oorlog zijn onze oude familiefoto’s in de 
hutkoffer goed bewaard gebleven bij onze Chinese  
vrienden. Onlangs heb ik voor mijn kinderen en 
kleinkinderen mijn oorlogsverhaal uitgetypt en met 
de foto’s uit de hutkoffer aangevuld, want ik vind het 
belangrijk dat ze weten waarom ik vaak zo gespannen  
ben. Ik bleef contact houden met mijn kongsigenoten, 
helaas is onlangs mijn laatste slapie overleden. Het 
ergste is dat mijn kampmaten er niet meer zijn en 
dat ik die oorlogservaringen met niemand meer kan 
delen. Samen hebben we zoveel ellende doorstaan. 
Ik hoop nog zo op contacten met mensen die mij 
kennen uit die tijd!’

Interview: Ellen Lock

Gerard Pauw en Corrie Pauw-van der Meer, 

Den Helder 1957.
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Twaalf ambachten, dertien successen

Ed Waisvisz over zijn 

tijd in Indië en 

verdere levensloop.

Eduard Arnold (Ed) Waisvisz is geboren te Sintang 
(West-Borneo) op 17 juni 1937 als tweede zoon 
van het Joodse echtpaar Max Waisvisz en Eveline 
de Jong. Zijn vader was destijds Controleur 
Binnenlands Bestuur in Sintang. Ed bracht zijn eer-
ste levensjaren in redelijke welstand door en werd 
niet religieus opgevoed. Eind 1941 werd zijn vader 
overgeplaatst naar Palembang op Sumatra en ver-
huisde het hele gezin mee.

Toen de Japanners Sumatra aanvielen vertrok moe-
der met Ed en zijn 2,5 jaar oudere broer Herman 
naar Java. Onderweg in de trein vanaf Palembang 
zagen ze de brandende olievelden. Ze bereikten 
Java veilig en vestigden zich in Bandoeng. Al snel 
na de Japanse bezetting werd vader Max geïnter-
neerd in Muntok op het eiland Bangka.            

Japanse kampen
‘Eind april 1943 werden vrouwen met hun kinderen 
geïnterneerd in Tjihapit, een afgeschermde woonwijk 
in het noordoostelijk deel van Bandoeng. Aanvan-
kelijk kon er nog wat gehandeld worden met de 
buitenwereld. Door de afrastering, het gedek, heen 
ruilden vrouwen kledingstukken voor eten. Ook mijn 
moeder stond bij het gedek toen een Japanse wacht 
die rond het kamp liep de vrouwen verjoeg door 
zijn geweer met bajonet door de afrastering heen 
te steken. Hij raakte mijn moeder in haar gezicht. Zij 
heeft daar haar hele leven een litteken aan haar lip 
aan overgehouden.
Eind 1943 werden we overgeplaatst naar het Adek 
kamp, nabij de spoorlijn van het Koningsplein naar 
Meester Cornelis. Op deze locatie van het Algemeen 
Delisch Emigratie Kantoor, waar voorheen koelies 
werden geworven voor de tabaksplantages in Deli, 
werden we in barakken geplaatst. Het kamp was 
omheind met prikkeldraad en gedek. Na drie of vier 

Stuurman Ed Waisvisz.
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maanden werden we opnieuw overgeplaatst, ditmaal 
naar Tangerang. Dit kamp was ondergebracht in 
de jeugdgevangenis Tanah Tinggi ten westen van 
Batavia vlakbij de spoorweg. Wij verbleven daar on-
geveer een half jaar tot maart 1944 en werden toen 
weer teruggebracht naar het Adek kamp.’ 

Aparte afdelingen
‘Zowel in Adek als in Tangerang waren aparte 
afdelingen voor Joden en Irakezen. Wij werden bij 
Joodse gezinnen geplaatst, maar aangezien wij niet 
religieus waren opgevoed, had ik daar zelf weinig 
besef van. In Aanspraak las ik later dat de Duitsers 
er bij de Japanners op hadden aangedrongen om 
Joden apart onder te brengen en dat dit de reden 
was voor de gescheiden barakken. De tellingen van 
de gevangenen tijdens het appel in de brandende 
zon duurden eeuwig, vooral omdat er steeds op-
nieuw geteld moest worden. Als er vrouwen ontbra-
ken, werd er geslagen met een zweep. De hysterie 
maakte een grote indruk op mij als kind.
Als er geen appels waren, maakten de kleine kinde-
ren overdag van het veldje gebruik om te spelen. 
Dat was alleen toegestaan zolang het nog niet don-
ker was. Toen wij dit toch een keer deden, kreeg een 
Japanner dit in de gaten. Hij kreeg mij te pakken en 
ik moest tien rondjes om het veldje heen lopen waar-
bij ik met mijn handen kruislings mijn oor en neus 
moest vasthouden. Daarna trapte hij mij hard in mijn 
rug en stuurde ons weg. In mijn herinnering werd ik 
geraakt door een zeer grote laars. In werkelijkheid 
zal hij geen grote voet gehad hebben, maar voor 
een kind van mijn leeftijd leek het een reuzenlaars. 
Volgens mijn broer vloog ik als een voetbal door 
de lucht. Ik had ontzettende pijn in mijn rug, maar 

gelukkig werd dat in de dagen daarna minder. Na de 
oorlog kreeg ik helaas veel last van mijn rug. Wat mij 
van Adek verder bijstaat is het lijkenhuis. Iedere dag 
stierven er mensen en liep ik als kind langs de doden 
en verwonderde mij over de dingen die ik zag. Zo 
herinner ik mij dat ik me afvroeg of de vlieg die het 
ene neusgat inging dezelfde was die uit het andere 
neusgat kroop. Pas veel later begreep ik dat dit niet 
kon, maar toen wist ik nog niet dat er zoiets als een 
neustussenschot bestond.’

Bevrijding en repatriëring 
‘De bevrijding in augustus 1945 maakten wij in Adek 
mee. Toen wij het kamp onder de bescherming van 
Engelsen mochten verlaten, zag ik onderweg hoe 
Japanners op een vrachtwagen werden ingeladen. 
Van een paar soldaten werden de polsen gebroken 
zodat zij niets meer konden uitrichten. Het geluid 
van mensen die op kippenbotjes knagen herinnert 
mij daaraan tot op de dag van vandaag. 
Met een amfibievoertuig werden wij naar een schip 
gebracht. Er was ineens voldoende te eten – de 
Engelsen hadden loodsen vol met proviand aange-
troffen; voedselvoorraden die door de Japanners 
waren vastgehouden. De kinderen kregen aan boord 
zelfs wat snoepgoed. Een ware traktatie. Via Batavia 
zijn wij uiteindelijk in Medan terechtgekomen. Mijn 
vader had de oorlog overleefd, maar ik herkende 
hem bij het weerzien op Sumatra nauwelijks. Hij had 
een baard en zijn buik was helemaal opgezwollen 
door oedeem. Wij vernamen daar dat mijn grootou-
ders en andere familieleden in Nederland de oorlog 
niet hadden overleefd en in Polen waren vermoord. 
Vanwege mazelen en ondervoeding ben ik nog 
enige tijd in het ziekenhuis opgenomen. Uiteindelijk 

Ed Waisvisz, 4 jaar.Met vader en broer, Sintang 1938. Met moeder, 10 maanden, Sintang.
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Familie Waisvisz in Den Haag eind 1946 met de in Attaca verkregen winterjassen.

konden wij eind 1946 naar Nederland afreizen met 
het motorschip Sommelsdijk. Onderweg kregen wij 
in Attaca warme kleding, want het was koud bij de 
aankomst in Rotterdam. Wij konden enkele maanden 
bij een tante van mijn moeder in Den Haag intrekken 
en vonden daarna onderdak in een pension.’ 

Terug in Indië
‘In 1947 ging mijn vader terug naar Indië, waar hij  
assistent-resident van West-Java werd. Wij reisden 
hem in 1948 na en vestigden ons in Batavia, waar 
ik de lagere school bezocht. In 1949 verhuisden wij 
naar Soerabaja omdat mijn vader daar een posi-
tie kreeg als assistent-resident 1e klas. Ik volgde 
daar nog enige maanden onderwijs op een School 
met den Bijbel. Na de soevereiniteitsoverdracht in 
december 1949 vertrok ons gezin medio 1950 naar 
Nederland met de Johan van Oldenbarnevelt. Wij 
ontscheepten in Amsterdam en namen onze intrek 
in een pension in Arnhem. Ik ging daar met enige 
moeite de hbs-a volgen omdat ik maar vier klassen 
van de lagere school had doorlopen. Eind 1950 
verhuisden wij naar Heemstede waar ik de hbs-b 
ging volgen. Een van onze buren in Heemstede was 
stuurman en door hem werd ik enthousiast over de 
zeevaart. Ik wilde de wijde wereld in en zo de vrij-
heid ervaren. Vanuit de derde klas hbs vertrok ik naar 
Vlissingen voor een studie op de zeevaartschool.’ 

Zeevaart
‘Ik behaalde het diploma in 1957 en nam dienst bij de 
Stoomvaart-Maatschappij Nederland als stuurmans- 
leerling. Het leven en werken aan boord beviel mij 
uitstekend, maar als ik vier uur moest wachtlopen op 
een werkdag van tien uur kreeg ik steeds meer last 

van mijn rug. Ik studeerde ondertussen voor derde 
stuurman op de grote handelsvaart en behaalde het 
diploma in 1959. In datzelfde jaar werd ik ondanks af-
wijkingen in mijn rug goedgekeurd voor de opleiding 
tot reserveofficier bij de Koninklijke Marine. 
In 1960 trad ik in dienst bij Stanvac (ESSO) als derde 
stuurman grote handelsvaart naar Indonesië. Het was 
voor mij plezierig om mijn geboorteland weer te be-
zoeken, maar het wachtlopen betekende iedere dag 
zes uur op en zes uur af en viel mij zwaar vanwege 
de pijn in mijn rug. In 1961 volgde na vijftien maan-
den dienst ontslag vanwege de verslechterde relaties 
met Indonesië. Ik ging terug naar Nederland en kon 
als derde stuurman aan de slag gaan bij de Iranian 
Tanker Company. In november 1962 behaalde ik het 
diploma voor tweede stuurman en ging door in het 
theoretisch deel van de opleiding voor eerste stuur-
man. Vanwege de toenemende rugklachten moest  
ik echter ophouden met varen en zocht ik een functie 
aan wal. Zo kwam ik eind 1963 terecht op het scheep-
vaartkantoor van de firma Vinke & Co. Als ik de 
Japanners iets bijzonder kwalijk neem is het wel dat zij 
mijn zo begeerde carrière en fijne tijd in de zeevaart 
door die trap in mijn rug hebben gedwarsboomd.’    

Van loondienst naar een eigen bedrijf
‘Begin 1964 ontmoette ik Waanderdina (Wanda) 
Schurgers. Op 3 augustus van datzelfde jaar trouwden 
wij. Tot op de dag van vandaag zijn wij onafscheide- 
lijk samen en delen wij lief en leed. Wij woonden 
toen in Amsterdam en ik ging werken als redacteur 
van het tijdschrift Bedrijf en Techniek bij de Diligentia 
Uitgeversmaatschappij. In 1969 zette ik voor uitgeverij 
Born het succesvolle tijdschrift Bedrijfsdocumentaire 
op. Wij verhuisden naar Osdorp, maar door interne 

Mijn vader, Max Waisvisz.
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Ed en Wanda, 2018.Trouwfoto Ed en Wanda Waisvisz, 3 augustus 1964.

spanningen vertrok ik bij de uitgeverij en begon  
ik een eigen bedrijf voor industriële documentatie  
in Vinkeveen.’      

Grafologie en schriftexpertise
‘Mijn vrouw Wanda moest wegens gezondheids- 
redenen haar baan als doktersassistente opgeven en 
wilde iets gaan doen met haar belangstelling voor 
kalligrafie en handschriften. Aangezien ik haar bracht 
en ophaalde, besloot ik zelf de opleidingen ook te 
volgen en zo werden wij samen gediplomeerd schrift-
kundigen en erkende en beëdigde schriftexperts.  
Samen richtten wij in 1980 het Algemeen schriftkun-
dig bureau E. en W. Waisvisz op. Wij specialiseerden 
ons in schriftexpertises, contra-expertises, identiteits- 
onderzoek en schrift-psychologische analyses. In de 
loop der jaren kregen wij steeds meer opdrachten 
vanuit de politie, justitie en advocatuur, maar ook uit 
het bedrijfsleven en van particulieren, waarbij wij wer-
den aangezocht als contra-experts tegen het Neder-
lands Forensisch Instituut (destijds het Gerechtelijk 
Laboratorium). Verschillende rechters namen onze 
conclusies over in hun vonnissen.’
Op het kantoor aan huis bevinden zich vele uitgebreide 
dossiers en bedankbrieven rond de zaken waarbij zij 
als experts werden betrokken. Van simpele fraude- 
zaken met valsheid in geschrifte tot aan de gerucht-
makende Deventer moordzaak aan toe, waarbij zij 
gebruik maakten van schriftvergelijking, een gang-
bare techniek in forensisch onderzoek. ‘Je kijkt dan 

onder meer naar de vorm en textuur van het hand-
schrift, de hellinghoek, de ronding, de verbonden-
heidsgraad, de lettersoort, de ruimte om te schrijven, 
spelfouten en interpunctiegebruik.’ 

Niet stilzitten
Hoewel zij beiden de tachtig al zijn gepasseerd en 
tobben met hun gezondheid wordt er af en toe nog 
steeds een beroep op hen gedaan als experts in 
rechtszaken en zit het echtpaar niet stil. Wanda voelt 
vanuit de betrokkenheid bij haar woonomgeving 
verantwoording voor het wel en wee van mensen 
en dieren en wijst instanties op gevaarlijke of onge-
wenste situaties. Ed verwondert zich vaak over wat 
hij ziet en meemaakt en denkt dan: ‘Ben ik de enige 
die ziet dat er iets mis is en dat simpel verbeterd kan 
worden?’ Zo schreef hij brieven over het gevaar van 
stoepranden in tunnels die volgens hem beter zicht-
baar zouden zijn als die zwart-wit geblokt zouden 
worden. Het duurde nog jaren voordat hij dit idee 
gerealiseerd zag worden. Ook heeft hij ideeën voor 
uitvindingen, waaronder een boormachine waarbij 
de boren zijn te verwisselen met een simpele druk 
op een knop, zoals bij een balpen met verschillende 
kleuren stiften. Deze uitvinding resulteerde in  
octrooien in Nederland en Amerika. 
Praten over de oorlog blijft hij lastig vinden, maar 
rechtvaardigheid is en blijft van groot belang.

Interview: André Kuijpers
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Vlnr: Burgemeester Ton Heerts, Gerdi Verbeet voorzit-

ter Nationaal Comité 4 en 5 mei, kinderburgemeester 

Sibel Özcan en Johan Kruithof, voorzitter Stichting 

Apeldoornsche Bosch bij de opening.

Ten toon 
& te doen
 Herinneringscentrum 
 Apeldoornsche Bosch geopend                  

Op 26 januari 2020 is dit Herinneringscentrum  
officieel geopend door Gerdi Verbeet, voorzitter 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Het Apeldoornsche Bosch was een Joods-psychiatri-
sche instelling die van 1909 tot 1943 gevestigd was 
aan de Zutphense straat in Apeldoorn. In de nacht 
van 21 op 22 januari 1943 werd de kliniek door de 
Duitse bezetter ontruimd. Bijna 1.300 mensen,  
patiënten en personeel, werden naar Auschwitz  
gedeporteerd. Niemand keerde terug. 

Het Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch is 
een plek om deze oorlogsgebeurtenissen te blijven 
vertellen. Het Herinneringscentrum is gevestigd in 
de voormalige woning van de vroegere directeur 
Philip Fuldauer en gaat over het oorlogsdrama van 
het Apeldoornsche Bosch. Er is een expositie inge-
richt die het hele verhaal van het Apeldoornsche 
Bosch vertelt.

Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch 
Laan van Groot Schuylenburg 91 
7325 BB Apeldoorn, tel: CODA: 055-5268400
e-mail: info@apeldoornschebosch.nl
website: www.apeldoornschebosch.nl

 ‘Helden en schurken’-Lezingen
 in het Verzetsmuseum Amsterdam                  

Woensdag 18 maart 2020: Afrekening
Erik Somers van het NIOD in gesprek met Ad van 
Liempt en Bas Kortholt van Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork over de afrekening met collabo-
rateurs en landverraders na de oorlog en de impact 
hiervan op de samenleving.

Woensdag 15 april 2020: Terugkeer  
uit de arbeidsinzet
Clairy Polak praat met Renske Krimp en ooggetuigen 
over de Nederlandse mannen die terugkeerden na 
hun tewerkstelling in Duitsland. Hoe was hun ont-
vangst bij thuiskomst?

Woensdag 20 mei 2020: Bersiap
Bas Kromhout van het Historisch Nieuwsblad in  
gesprek met Coen Verbraak en ooggetuigen over  
de gewelddadigheden tijdens de Bersiap in  
Nederlands-Indië na de Tweede Wereldoorlog.         

Aanvang lezingen: 15:30 uur, duur: 1,5 uur, prijs:  
€14 (incl. museumtoegang en drankje). Kaarten 
reserveren kan via de website: verzetsmuseum.org/
helden-en-schurken-2020 of aan de kassa.

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam
tel: 020-6202535, e-mail: info@verzetsmuseum.org
website: www.verzetsmuseum.org
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 Vernieuwd Nationaal Monument
 Kamp Vught                  

Op donderdag 28 november 2019 heropende 
Nationaal Monument Kamp Vught zijn deuren voor 
het publiek en is na een herinrichting van het herin-
neringscentrum een geheel nieuwe vaste expositie 
te zien: ‘Kamp Vught: 32.000 verhalen en zeven 
seizoenen’. 

Persoonlijke verhalen
In de nieuwe vaste expositie hebben tal van gebeur-
tenissen een persoonlijk karakter aan de hand van 
verhalen, die symbool staan voor wat de gevange-
nen hebben meegemaakt. Na de introductiefilm 
doorloopt de bezoeker de kampgeschiedenis vanaf 
de bouw in 1942 tot de ontruiming in 1944. Ook is 
morele moed een thema, met filmpjes en interactie-
ve opstellingen over herkenbare situaties van on-
recht en het al dan niet opkomen voor anderen.  

Over Kamp Vught
‘Konzentrationslager Herzogenbusch’, zoals Kamp 
Vught officieel heette, werd in 1942 gebouwd, om-
dat de SS de toenemende stroom aan gevangenen 
in Kamp Amersfoort en Kamp Westerbork niet meer 
aankon. In het concentratiekamp werden tussen 
januari 1943 en september 1944 ongeveer 32.000 
mensen opgesloten, onder wie Joden, politieke 
gevangenen, verzetsstrijders, Jehova’s getuigen en 
gijzelaars van wel 30 verschillende nationaliteiten.

Nationaal Monument Kamp Vught
Lunettenlaan 600, 5263 NT Vught
tel: 073-6566764, e-mail: info@nmkampvught.nl 
website: www.nmkampvught.nl 

 Expositie: ‘Blik op de Holocaust’ in de 
 Hollandsche Schouwburg - tot medio 2020     

Vertellen over de Holocaust kan op vele manieren: 
foto’s tonen het onvoorstelbare, techniek visuali-
seert het onzichtbare en overlevenden delen herin-
neringen. De tentoonstelling ‘Blik op de Holocaust’ 
gaat over de diverse manieren van vertellen én de 
verschillende manieren waarop men de verhalen-
dragers ervaart.

Tweeduizend getuigen vertellen
Centraal in de tentoonstelling Blik op de Holocaust 
staat een korte film. In deze film schetsen overle-
venden van de Holocaust een indringend beeld van 
hun gevangenschap in de Hollandsche Schouwburg 
en de Crèche. De getuigenissen komen uit de ruim 
5.000 uur interviews uit 1995-1998 van het ‘Spiel-
berg-project’.

Virtuele Werkelijkheid: Panorama op Bergen-Belsen 
Er is een film te zien over Bergen-Belsen waar bijna 
4.000 Joden uit Nederland naartoe zijn gedepor-
teerd. Van het kamp zelf is niets meer over, maar  
via interviews, foto’s en tekeningen ontstaat er toch 
een beeld. 

Hollandsche Schouwburg
Plantage Middenlaan 24, 1018 DE Amsterdam
Joods Cultureel Kwartier 
tel: 020-5310310, e-mail: info@jck.nl
website: https://jck.nl

Impressie van de nieuwe expositie.

De Hollandsche Schouwburg.
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&Vraag 
antwoord
Wat te doen als ik mijn jaaropgave ben kwijt-
geraakt of die niet heb ontvangen?
Als u een jaaropgave bent kwijtgeraakt, kunt u de 
SVB-afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetrof-
fenen verzoeken om een kopie toe te zenden. U 
ontvangt alleen een jaaropgave als u een belastbare 
uitkering of pensioenbetaling ontvangt. Als u alleen 
de artikel 19-toeslag van de Wubo en bijdragen in 
kosten voor voorzieningen zoals huishoudelijke hulp 
ontvangt, dan krijgt u geen jaaropgave.
 
Met welk bedrag aan griffiekosten moet ik rekening 
houden bij het indienen van een beroepschrift?
Bij de Nederlandse wetten voor verzetsdeelnemers 
en oorlogsgetroffenen is de ‘Regeling verlaagd 
griffierecht’ van toepassing. Als u het niet eens bent 
met een PUR- of SVB-besluit op bezwaar en daarna 
beroep aantekent bij de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB) zal deze hoogste rechterlijke instantie € 48 
aan griffiekosten in rekening brengen. U moet dit 
aan het begin van de procedure betalen. Als u niet 
op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in be-
handeling genomen.

Heb ik betaalde hulp nodig bij het verkrijgen  
van een uitkering als oorlogsgetroffene?
Nee, voor hulp bij de aanvraag kunt u gratis terecht 
bij de Stichting Pelita, de Stichting 1940-1945, Joods 
Maatschappelijk Werk of De Basis. Ook bij de SVB, 
afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, 
helpen wij u gratis. In het buitenland kan de Neder-
landse ambassade u verder helpen zonder dat u 
daarvoor hoeft te betalen.  

Waar kan ik informatie vinden over de mogelijk- 
heden die de Wubo biedt voor bijdragen in kosten?
De brochure ‘Bijdragen in kosten, vergoedingen en 

tegemoetkoming bij de Wuv en de Wubo’ is beschik-
baar op onze website (www.svb.nl/wvo). Beschikt 
u niet over internet? Dan kunt u de afdeling V&O 
verzoeken om de toezending van een papieren versie. 
Op diezelfde website kunt u ook de beleidsregels 
vinden die de Pensioen- en Uitkeringsraad voor de 
toekenning van voorzieningen heeft vastgesteld.  

Ik woon niet in Nederland en kreeg jaarlijks  
rond mijn verjaardag een formulier van de Wuv  
toegezonden voor een bewijs van in leven zijn.  
Dit jaar heb ik het nog niet ontvangen, komt het 
later? Niet iedereen in het buitenland ontvangt 
tegenwoordig een formulier in de maand van zijn/
haar verjaardag. Wel kunt u er op rekenen dat dit 
dan altijd binnen drie maanden na de verjaardag  
zal plaatsvinden. Wij houden goed bij aan wie  
formulieren zijn gezonden en van wie deze zijn 
terugontvangen. Mocht iets niet zijn aangekomen 
dan versturen wij een herinnering.  

 
BETAALDATA 2020
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 werk-
dagen van lokale banken.

15 januari 14 mei 15 september
13 februari 15 juni 15 oktober
16 maart 15 juli 16 november
15 april 13 augustus 15 december

http://www.svb.nl/wvo
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PUZZEL
Los het kruiswoordraadsel op en 
breng daarna de letters uit het  
diagram over naar de gelijkgenum-
merde vakjes van de oplossings-
balk. Uw oplossing kunt u voor 
1 april 2020 sturen naar: 

SVB-Leiden
Afdeling Verzetsdeelnemers 
en Oorlogsgetroffenen
Redactie van Aanspraak
Postbus 9575, 2300 RB Leiden
E-mail: aanspraak.wvo@svb.nl

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

Prijswinnaars december- 
puzzel 2019: De juiste oplossing 
is: gemberthee. De winnaars zijn: 
mw. A.F.M. Waterman-Keersse, 
Antwerpen, België (1e prijs); dhr. 
F. Verschoor, Voorburg (2e prijs), 
dhr. U.B. Berendhuysen, Tilburg 
(3e prijs). Van harte gefeliciteerd! 
U ontvangt het bijbehorende 
geldbedrag spoedig op uw bank-
rekening. Blijf puzzelen, want wie 
weet bent u een van de volgende 
gelukkige prijswinnaars. 

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

39 61 30 40 25 48 23 14 10
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

39 61 30 40 25 48 23 14 10

Horizontaal 1 jenever 6 eerste man 10 vrouwelijk dier 14 gebergte  
in Rusland 15 eentonig 16 tafelgast 17 afstand die nodig is om tot  
stilstand te komen 19 benadeelde 20 manier van lopen 21 voorzetsel 
22 tekeergaan 24 haar op de bovenlip 26 in staat tot denken 27 rom-
mel 30 onstoffelijk wezen 31 kaartenboek 32 eindje sigaret 33 jong 
schaap 36 cosmetica-artikel 40 grond bij een boerderij 41 karakter  
42 waterkant 43 motorpech 45 kaartterm 46 boycot 49 dans 50 fakkel 
51 fraaie kleding 52 bier 56 jonge plantenloot 57 onderkant van een 
taart 60 Ierland 61 delfstof 62 stadion in Amsterdam 63 overblijfsel  
64 deel van een bijenkorf 65 geroosterd rundvlees.

Verticaal 1 van geringe lengte 2 bewerkte dierenhuid 3 iemand met 
weinig geld 4 raadgever 5 telwoord 6 herfstbloem 7 ginds 8 niet uit  
9 door de week 10 met een bedekking 11 oefenmuziekstuk 12 hout- 
soort 13 nieuwe mode 18 afgebroken tak 23 honderd gram 25 gerecht 
26 goede eigenschap 27 gerucht 28 computerdeskundige 29 steile 
afgebrokkelde kust 30 soort 32 klavier 33 Bijbelse figuur 34 slotwoord 
van een gebed 35 binnenste van beenderen 37 bandiet 38 modern  
en mooi 39 het wedrennen 43 vloerbedekking 44 artikel (afk.) 45 berg- 
meubel 46 graficus 47 voorstel 48 provinciaal 49 soort vlees 51 gege-
vens 53 denkbeeld 54 rivier in Rusland 55 heleboel 58 grote papegaai 
59 lage mannenstem.
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Adressen /colofon

Correspondentieadres

Sociale Verzekeringsbank

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Bezoekadres

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

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 5211802 

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

tel: +972 3754 0777, 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, e-mail: jak-svb@minbuza.nl

Verenigde Staten

Consulate General of the Netherlands

Consular Department

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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, e-mail: tor-wuv@minbuza.nl

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, e-mail: syd-wuv@minbuza.nl

Websites voor alle Nederlandse ambassades/consulaten: 

www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van  

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- 

en Uitkeringsraad. 

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden) 

verzorgt de uitvoering van de Nederlandse 

wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers 

en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen 

kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe 

cliënten worden beoordeeld door de 

Pensioen- en Uitkeringsraad. De Pensioen- 

en Uitkeringsraad stelt ook het beleid 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 68 88

e-mail:  aanspraak.wvo@svb.nl 

 aanspraak@pur.nl

website: www.svb.nl/wvo

 www.pur.nl

Website met eerdere interviews 

www.verhalenoverdeoorlog.nl 
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