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Mag ik u even
aanspreken?
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de Tweede
Wereldoorlog ten einde kwam. Er zou uitgebreid
worden stilgestaan bij de herdenkingen en
vieringen in dit lustrumjaar. Uitgerekend in het
jaar waarin wij ‘75 jaar Vrijheid’ willen vieren moet
er noodgedwongen bewegingsvrijheid worden
ingeleverd om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen. Dit maakt dat we onze vrijheid
niet kunnen vieren zoals we willen.
Wereldwijd heeft de uitbraak van het coronavirus
grote gevolgen voor iedereen. Het virus toont de
nadelen van globalisering enerzijds en anderzijds
de positieve verbondenheid en vereende krachten om oplossingen tegen deze humanitaire ramp
te vinden. Regeringsleiders en religieuze leiders
roepen iedereen op om vooral thuis te blijven.
Met als gevolg lege pleinen, lege straten, lege
scholen, kerken en gebedshuizen en lege schappen. Aanbevolen wordt anderhalve meter afstand
te bewaren en goed de handen te wassen.
Wij realiseren ons dat onze cliënten al kwetsbaar
zijn, niet alleen vanwege de ouderdom, maar ook
vanwege het onderliggend lijden door de oorlog.
We zien dat onze cliënten veel risico lopen en
helaas nog meer sociaal isolement ondervinden.
Sommigen van u vertelden onze medewerkers
dat het zo stil was op straat, dat dit deed denken
aan de oorlog en ook dat de voortdurende angst
en het hamsteren voor u helaas herkenbaar zijn.
Plus de onzekerheid dat niemand weet wanneer
deze levensbedreigende situatie met dit onzichtbare virus eindigt.

Vele bijeenkomsten en herdenkingen rond het
thema ‘75 jaar Vrijheid’ kunnen nu helaas niet
doorgaan. Zo is de viering van Bevrijdingsdag
naar 2021 verschoven. Toch willen we in deze
editie stilstaan bij de onvrijheid in de oorlog en
bij de Bevrijding van Europa. Op 4 mei 2020 was
de Nationale Dodenherdenking voor het eerst
met een toespraak van de Koning en zonder
publiek op de Dam. De toespraak van Koning
Willem-Alexander vindt u in deze editie.
Vanaf half maart 2020 heeft de Sociale Verzekeringsbank tijdelijk haar kantoren gesloten, maar
onze dienstverlening blijft in grote lijnen doorlopen, want onze medewerkers werken sindsdien
vanuit huis. U hoeft zich dus geen zorgen te
maken, want alle betalingen lopen gewoon door.
U ontvangt zoals altijd uw AOW en ook uw oorlogsuitkering of verzetspensioen. Als u vragen
heeft mail dan naar: info.wvo@svb.nl. Wij blijven
bereikbaar voor u: als u ons wilt spreken, vul
op de website uw naam en telefoonnummer in,
dan bellen wij u. Schrijf ons of e-mail ons.
Wij blijven u steunen met de financiële zorg
voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.
Wij wensen u en de uwen veel sterkte
en gezondheid toe.

Coen van de Louw
Lid van de Raad van Bestuur SVB
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Foto: Ilvy Njiokiktjien

Minister-president Mark Rutte, Koningin Máxima, Chef Militair Huis Ludger Brummelaar, Koning Willem-Alexander,
Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet.

Toespraak van Koning Willem-Alexander,
Nationale Herdenking 4 mei 2020

Het voelt vreemd op een bijna lege Dam. Maar
ik weet dat u, dat jij, deze Nationale Herdenking
meebeleeft en dat we hier samen staan. In deze
uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een
deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de
oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend.
Nu maken we zelf een keuze. In het belang van
leven en gezondheid. Toen wérd de keuze voor
ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie
zonder genade die vele miljoenen mensen de
dood in joeg. Hoe voelde de ultieme onvrijheid?
Er is één getuigenis die ik nooit zal vergeten. Het
was hier in Amsterdam, in de Westerkerk, bijna zes
jaar geleden. Een kleine man met heldere ogen - fier
rechtop met zijn 93 jaar - vertelde ons het verhaal van
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zijn reis naar Sobibor, in juni 1943. Zijn naam was Jules
Schelvis. Daar stond hij, breekbaar maar ongebroken,
in een volle, muisstille kerk. Hij sprak over het vervoer
met 62 mensen in één veewagon. Over de ton op de
kale vloer. Over de regen die door de kieren spatte. Over de honger, de uitputting, de smerigheid.
“Je ging er uitzien als een schooier”, zei hij. En je
hoorde in zijn stem hoe erg hij dat had gevonden.
Hij vertelde over de horloges die bij aankomst door
soldaten van polsen werden gerukt. Over hoe hij
zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag
hij haar terug. “Welk normaal mens had dit kunnen
bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij,
rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot
werden behandeld?” Zijn vraag bleef hangen tussen
de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op.
Nog steeds niet.
Koning Willem-Alexander houdt de
Nationale Herdenkingstoespraak 4 mei 2020.
Foto: Ilvy Njiokiktjien

Op een lege Dam in Amsterdam zijn de oorlogsgetroffenen herdacht tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei 2020. In verband met de coronamaatregelen kon slechts een handvol mensen
aanwezig zijn bij de herdenking. Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei heeft iedereen opgeroepen
om thuis te herdenken. Samen in verbondenheid,
ieder met zijn eigen herinneringen en gedachten.
Voor het eerst sprak het staatshoofd tijdens de
Nationale Herdenking. Hier volgt de toespraak
van Koning Willem-Alexander tijdens deze
bijzondere herdenking:

Foto: Mischa Schoemaker

Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei Gerdi Verbeet, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

Zeker: er waren veel mensen die zich verzetten.
Mannen en vrouwen die in actie kwamen, die tegen
de stroom in burgermoed toonden en hun eigen
veiligheid op het spel zetten voor anderen. Ik denk
ook aan alle burgers en militairen die vochten voor
onze vrijheid. Aan de jonge soldaten die in de meidagen sneuvelden aan de Grebbelinie. De militairen
die ons Koninkrijk dienden in Nederlands-Indië en
dat met de dood bekochten. De verzetsstrijders
die werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte
of onmenselijk werden behandeld in straf- en
concentratiekampen. De militairen die niet terugkeerden van vredesmissies of daarbij ernstig gewond
raakten. Werkelijke helden die bereid waren te
sterven voor onze vrijheid en onze waarden.

Maar er is ook die andere realiteit. Medemensen,
medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund,
al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen,
ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig
en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.
Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na
onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons.
Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken.
Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten.
Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.
En: onze vrije, democratische rechtsstaat koesteren
en verdedigen. Want alleen die biedt bescherming
tegen willekeur en waanzin.
Jules Schelvis doorstond de hel en wist toch als
vrij mens weer iets van het leven te maken. Veel
meer dan dat. “Ik heb vertrouwen in de mensheid
gehouden”, zei hij. Als hij het kon, kunnen wij het
ook. Wij kunnen het, wij doen het samen. In vrijheid.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
openen het defilé.
Foto: Ilvy Njiokiktjien

Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan
de reis voorafging. Na een razzia werd hij samen met
zijn vrouw en vele honderden anderen weggevoerd
naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden:
“Honderden omstanders hebben zonder vorm van
protest toegekeken hoe de overvolle trams, onder
strenge bewaking, voorbij reden.” Dwars door deze
stad. Dwars door dit land. Voor de ogen van landgenoten. Het leek zo geleidelijk te gaan. Elke keer
een stapje verder. Niet meer naar het zwembad
mogen. Niet meer mogen meespelen in een orkest.
Niet meer mogen fietsen. Niet meer mogen studeren.
Op straat worden gezet. Worden opgepakt en weggevoerd. Sobibor begon in het Vondelpark. Met een
bordje: ‘Voor Joden verboden’.

De Joodse verzetsstrijdster Selma
Velleman hield haar
ware naam voor vriend
en vijand verborgen.

Foto’s: familiealbum Selma van de Perre

Selma in Londen, 1949.

‘Ik wilde het verzet graag
helpen waar ik maar kon.’
Selma Van de Perre-Velleman is een NederlandsBritse verzetsstrijdster die in Londen woont. Zij
raakte betrokken bij het verzet toen zij voor haar
moeder en zus een onderduikadres zocht. Haar
vader zat toen al in kamp Westerbork.
‘Ik wilde het verzet graag helpen waar ik maar kon!
Als koerierster bezorgde ik door heel Nederland
onder valse namen voedselbonnen, documenten
en pakketjes.’
Lange tijd wist ze dankzij haar niet-Joodse uiterlijk
uit de handen van de bezetter te blijven. Pas na de
oorlog durfde ze haar eigen naam weer uit te spreken. ‘Mijn naam is Selma’, is dan ook de titel van
haar biografie, die zij in januari 2020 publiceerde.
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Wil jij met mijn bal spelen?
‘Mijn vader heette Barend Velleman en was acteur,
zanger en presentator in Amsterdam. Mijn moeder
was Femmetje Velleman-Spier. Ik ben geboren op
7 juni 1922 in Amsterdam en had twee oudere broers,
David en Louis. Zes jaar later werd mijn zusje Clara
geboren. Mijn zusje en ik sliepen bij elkaar en waren
heel close. Mijn ouders gaven ons een warme en
zeer liberale opvoeding. Mijn Joods-zijn deed er
voor de oorlog niet toe. Op mijn tiende jaar vroeg
een meisje dat tegenover ons woonde: ‘Wil jij met
mijn bal spelen?’ Zo werden Greet Brinkhuis en ik
hartsvriendinnen. Voor de oorlog deed ik de mulo en
leerde graag talen. In de zomer van 1939 mocht ik op
schoolreis naar Engeland en mijn moeder breide voor

Femmetje (mams), Clara, Jo Grobfeld, Selma, 1930.

mij een blauw vestje met een rits. Dit vestje zou me
later in kamp Ravensbrück zeer goed van pas komen.’
Oorlog
‘Vlak voor de oorlog werd David gemobiliseerd in
Middelburg. Louis voer de hele oorlog op zee bij de
koopvaardij als eerste luitenant en lag met zijn boot in
het IJ. Op 10 mei 1940 om vijf uur ‘s morgens schudde Louis ons wakker en schreeuwde: ‘Het is oorlog!’
Via de radio hoorden we dat het Duitse leger Nederland was binnengevallen. Louis moest die morgen
om zes uur terug zijn op zijn schip. Bezorgd om zijn
veiligheid zwaaiden we hem uit.
David heeft met zijn brigade vier dagen tegen de
Duitsers gevochten. Bij de capitulatie op 14 mei 1940
kreeg zijn brigade het bevel zich terug te trekken via
België en Frankrijk naar Engeland. Thuis waren we
bezorgder om mijn broers dan om onszelf. Zouden
zij al in handen van de vijand zijn gevallen?
Ik zakte voor mijn eindexamen, maar slaagde gelukkig
voor mijn staatsexamen. En in 1941 slaagde ik alsnog
voor mijn mulo-examen. Ik nam lessen in steno en
typen en hoopte als secretaresse aan de slag te
kunnen bij De Bijenkorf.’
Greet bleef trouw
‘Er kwamen Duitse maatregelen om Joden te isoleren van de bevolking. Tegen het einde van 1940
werden alle Joodse ambtenaren ontslagen. Ook de

Joodse eigenaren en het personeel van De Bijenkorf
waren al weggestuurd. Mijn vader vond een baan
voor mij als assistent-boekhoudster en model bij een
modehuis in Amsterdam. De bezetter stelde in februari 1941 de Joodse Raad in met een eigen krant:
‘Het Joodsche Weekblad’. Het bevatte naast culturele informatie alle anti-Joodse maatregelen. Joden en
niet-Joden mochten niet meer bij elkaar op bezoek
komen. Vader zei: ‘De enige die nog trouw zal langskomen is Greet.’ Hij kreeg gelijk, Greet bleef trouw.
Op 3 mei 1942 nam vader de verplichte gele sterren
voor ons mee voor op onze jas. Ik deed steeds mijn
tas ervoor als ik op straat liep. Ik zag er niet Joods uit
en niemand in onze omgeving wist het, dat is mijn
redding geweest.’
Het verzoek om bonbons
‘Op 7 juni 1942, op mijn twintigste verjaardag, kreeg
ik de oproep om me te melden voor het werkkamp.
Vader gaf me laxerende chocolade en liet de dokter
komen, die schreef dat ik bloed in mijn ontlasting had.
Zo kreeg ik een ‘ziekte-Sperre’, een bewijs voor een
paar dagen uitstel. Met een geleend verpleegstersuniform probeerde ik tevergeefs verder uitstel voor
transport te krijgen, maar net op tijd kreeg ik een baan
in een bontfabriek voor Duitse militaire winterkleding.
Mijn vader kreeg een oproep voor het werkkamp
in Drenthe en liet geld voor ons achter bij mevrouw
Jongeneel, de hospita van David in Middelburg. En hij
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Mams, pa, Selma (4 of 5), David, (13) en Louis (15, staand),
circa 1926.

Selma en Clara, Diemen, circa 1930.

had elders zijn Waterman-vulpen voor mij achtergelaten, waar ik heel blij mee was. Vanuit kamp Westerbork stuurde mijn vader nog enkele verzoeken om
bonbons. Hoewel ik wist dat hij ze niet lustte, stuurde
ik ze meteen op. Hij gaf ze aan de verpleegsters in
ruil voor uitstel van deportatie. Met vaders geld vond
ik voor mijn moeder en Clara een onderduikadres in
Eindhoven. Terwijl ik het geld afleverde op hun onderduikadres, kon ik mijn moeder en zusje nog één keer
zien. In juli 1943 zijn mijn moeder en zusje opgepakt
en vermoord in Sobibor.’
Ondergedoken
‘Op een dag liep ik naar mijn werk, maar voelde
me niet lekker. Ik keerde terug naar huis en juist op
die dag werden alle bontwerkers opgepakt. Tegen
betaling kon ik op diverse adressen onderduiken.
De ouders van een vriendin lieten al gauw merken
dat ze nu teveel monden moesten voeden. Daarop
bracht ik vaders voedselvoorraden naar hen toe. Een
paar dagen later stuurden ze me weg. Ik zei nog
naïef: ‘Maar jullie hebben al ons voedsel gekregen?’
Ze logen dat dit op was.
Opeens moest ik mij alleen zien te redden. Via via kon
ik onderduiken bij een arts, Antje Holthuis, aan de
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Oude Singel in Leiden. Door haar raakte ik betrokken
bij een verzetsgroep in Leiden en Haarlem. Ik wilde
het verzet graag helpen waar ik maar kon. Als Wil
Buter hielp ik deze verzetsgroep van dokters van het
Leidse ziekenhuis met koerierswerk zoals voedselbonnen, verzetskranten of valse papieren wegbrengen.’
Verraad
‘Later kreeg ik de naam van een gestorven baby,
Margareta (Marga) van der Kuit, en had blond
geverfd haar. Ik werd lid van een actiegroep, de
Tweede Distributie-groep die samenwerkte met de
Westerweelgroep en de L.O., de Landelijke Organisatie. Zo ging ik naar Parijs om documenten te halen.
In het hoofdkwartier van de nazi’s wisselde ik z o kalm
mogelijk papieren uit met een man. Er was verbazingwekkend weinig controle.
Het was voor mijn koerierswerk door heel Nederland veiliger om in Utrecht te wonen. Daar werkte
ik samen met twee jongemannen, Bob en Jan.
Op 18 juni 1944 deed de Gestapo in Utrecht een
huiszoeking bij Bob. Jan had juist die dag mijn boekenplanken met geheime vakken naar Bob’s kamer
gebracht. Helaas vonden ze Bob’s wapen en werden
Jan en ik ook gearresteerd. In de Utrechtse gevangenis nam een oudere Nederlandse bewaakster
mijn spullen in beslag. En opeens zei ze: ‘Heb je een
agenda bij je?’ ‘Ja,’ antwoordde ik. Ze adviseerde:
‘Versnipper die in het toilet!’ Ik zei: ‘Maar er staat
niets in.’ Zij antwoordde: ‘Ze vinden altijd wel iets!’
Bij de Sicherheitsdienst in de Euterpestraat in Amsterdam werd ik dagenlang ondervraagd door de

Brief aan Greet op een stukje toiletpapier vanuit
de veewagon in Vught, 6 september 1944.

SS’er Willy Lages. Hij geloofde niet dat ik toevallig
op bezoek was bij Bob. In mijn cel was ik bang om te
slapen, omdat ik hardop zou kunnen dromen en mijn
ware naam zou prijsgeven. Uiteindelijk werd mijn
vonnis ‘Kriegsdauer’, gevangenschap zolang de oorlog duurde. Ik werd naar strafkamp Vught gestuurd
als politieke gevangene.’
Kamp Vught
‘Bij aankomst in kamp Vught moesten we in bad.
Mijn vestje en vulpen moest ik afgeven. We kregen
allemaal een blauwe overall en moesten elke ochtend vroeg op appèl staan. Ik zat in een vrouwenploeg die gasmaskers voor de Duitsers moest maken
in een fabriek in Den Bosch.
Op 6 september 1944, na de Geallieerde invasie,
werden we op het treintransport naar het kamp Ravensbrück gezet. Op een stukje toiletpapier schreef
ik een boodschap voor mijn vriendin Greet Brinkhuis.
Ik schreef haar naam in het Duits, dan kwam het misschien aan. ‘Lieve Gretchen, Houd moed, ik doe het
ook! Ik zit in een trein op weg naar Ravensbrück.’ Ik
gooide het door een kier naar buiten op het perron.
Het briefje is bij Greet in een enveloppe bezorgd.
Ze heeft het jarenlang bewaard en tien jaar geleden
verhuisde ze en vond mijn briefje weer.’

Kamp Ravensbrück
‘Na een tweedaags veewagontransport kwam ik op
8 september 1944 in kamp Ravensbrück aan. Dit was
een groot concentratiekamp voor politieke gevangenen op 85 km ten noordoosten van Berlijn. Op het
perron schreeuwden de Duitsers ‘Raus, raus!’ en er
klonk hard geblaf. De honden droegen dezelfde grijze
jasjes als hun bazen met een SS-speld erop. Na de
koude douches en de ontluizing kregen we een grijs
gestreepte gevangenisjurk met een wit kruis op de
rug. Er stond een rood driehoekje op mijn linkermouw,
het teken voor politieke gevangenen, en mijn nummer
66947. Ik ontmoette er een aantal Hollandse verzetsvriendinnen uit kamp Vught. Een van hen had mijn
blauwe vestje en vaders pen in een thermometerbuisje meegesmokkeld in haar tas. Dat was een enorme
troost. Al die tijd wist niemand dat ik Joods was, want
ik hield mijn ware naam voor vriend en vijand verborgen. Altijd vreesde ik mezelf in mijn slaap te verraden.’
Die Hollandse leeft nog
‘Op een dag zat ik met verschrikkelijke diarree op
het toilet en kon niet snel genoeg naar het appèl komen. Een SS-bewaker sloeg me bewusteloos met zijn
riem. Twee Hollandse verzetsvriendinnen brachten
me naar de ziekenbarak. De volgende dag hoorde ik
de verpleegster vol verbazing zeggen: ‘Die Hollandse leeft nog, ik dacht dat ze de nacht niet zou halen.’
Na vier dagen moest ik weer aan het werk, maar was
nog te zwak voor zware dwangarbeid. Een meisje uit
de Philipsgroep van kamp Vught, die al bij Siemens
werkte, adviseerde mij om me aan te sluiten in de
Siemenskolonne voor het lichtere fabriekswerk. Het
soldeerwerk ging me niet goed af. Zodra de telefoon
ging, nam ik hem op, want dat werk lag mij beter.
De productieleider, Herr Seefeld, vroeg me om zijn
secretaresse te zijn. Later zei hij dat ik hem aan zijn
dochter deed denken. Op een dag ontdekte de
hoofd-Aufseherin dat ik uitgeput in zijn kantoortje
lag te slapen. Dit had mijn einde kunnen betekenen,
maar de heer Seefeld voorkwam dat zij mij strafte.
In Ravensbrück stierven velen van de honger, want
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Vertrek naar Londen, 1945.

Net gearriveerd in Londen, 1945. Pak gekregen in
Zweden kort na de bevrijding.

we kregen alleen één sneetje brood als ontbijt en
waterige soep. Vanwege de kou ruilde ik mijn weekrantsoen brood voor een lange herenonderbroek.
Een Tsjechische medegevangene, Valy Novotna,
ontfermde zich over mij en regelde warme kleding
en een snee brood met uien voor mij. Ze zei: ‘Geef
de moed niet op en denk altijd aan iets positiefs!’
Dankzij haar probeerde ik me mooie gedichten te
herinneren. Ik moest en zou overleven.’
Bevrijd
‘Op 14 april 1945 moesten de Nederlandse en Belgische vrouwen uit het Siemens-kamp vroeg in de
ochtend in de rij gaan staan. Onder leiding van
SS-soldaten liepen we naar het basiskamp. De oudere
vrouwen waren daar al eerder naartoe gebracht en
vergast. Wij vreesden ditzelfde lot, maar dagenlang
gebeurde er niets.
Op 23 april 1945 waren wij van het Siemens-kamp nog
maar met zo’n 190 vrouwen. Buiten de toegangspoort
kwam een sportwagen aanrijden en daar stapte een
vriend uit van de Zweedse graaf Folke Bernadotte,
die ons naar Zweden wilde brengen. Hij zei dat het
Zweedse Rode Kruis ons zou ophalen in witte bussen.
Die kwamen toen nog niet. Uiteindelijk werden we
opgehaald door drie militaire vrachtwagens, waarin
slechts een deel van ons meekon. Ik verloor een
gevecht met een medegevangene over het beste
plekje naast de chauffeur. Precies dit voertuig - waarin
ik had willen zitten - vloog diezelfde middag bij een
geallieerde luchtaanval de lucht in. Degenen die
voorin zaten overleefden dit niet.’
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Opvang in Zweden
‘In Zweden werd onze kleding vanwege luizen in het
vuur gegooid, dus ook mijn door moeder gebreide
vestje en vaders Waterman-vulpen. Ik huilde ervan,
want alle risico’s die ik en anderen ervoor gelopen
hadden, waren voor niets geweest. We kregen schone
kleding, een jas en schoenen. De volgende dag
moesten we onze namen doorgeven aan iemand
van een Nederlandse delegatie uit Stockholm, want
Nederland was nog bezet. Omdat ik hoopte dat
mijn broer David in Londen de lijst zou zien, durfde
ik mijn eigen naam weer te noemen: ‘Mijn naam is
Selma Velleman!’ Spoedig kreeg ik een telegram:
‘Heel blij te weten dat je leeft. En pa, mams en Clara?
Liefs van David.’
Op 5 mei 1945 kwam de Nederlandse consul ons
vertellen dat Nederland was bevrijd. De vlag werd
gehesen en we zongen het Wilhelmus. Van Louis had
ik een brief uit Engeland gekregen. Op verzoek van
de consul ging ik als secretaresse in Stockholm helpen
met de administratie van ex-gevangenen. Ik kreeg
brieven met verzoeken van Greet, want aan alles
was gebrek en ik stuurde haar schoenen en voedsel
toe. Wij, herstelde Hollandse Ravensbrück-vrouwen,
vlogen met de KLM vanuit Zweden naar Schiphol.
Ik zag Greet voor het eerst weer in Amsterdam. Het
weerzien was geweldig. Vaak bekeek ik met Greet
de namenlijsten van het Rode Kruis. Mijn moeder en
Clara bleken meteen naar h
 et vernietigingskamp
Sobibor te zijn gestuurd. Later zag ik bij het NIOD
op de Auschwitz-kamplijst mijn vaders naam staan.’

Trouwfoto Selma en Hugo van de Perre, Londen 1955.

Selma ontvangt (hoogzwanger) haar bul. Londen, mei 1957.

De leegte was voelbaar op straat
‘Als ik in Amsterdam was blijven wonen, had ik nooit
een normaal leven kunnen leiden. Zoveel vrienden
en familie waren vermoord en de leegte was voelbaar op straat. Zelfs nu, 75 jaar later, lig ik wakker en
zeg ik tegen mijzelf: ‘Selma, ga slapen. Je kunt wat
er is gebeurd niet veranderen door eraan te denken.’
Ik denk steeds hoe angstig het moet zijn geweest in
hun laatste levensuren.
In 1945 begon ik als secretaresse bij de Nederlandse medische dienst van het Ministerie van Defensie
in Londen. Na deze baan bij de medische dienst
studeerde ik antropologie en sociologie en werkte ik
acht jaar bij de BBC Wereldomroep. Hier ontmoette
ik later mijn man, de Belgische journalist Hugo van
de Perre. Na mijn afstuderen ging ik lesgeven als
lerares wiskunde en sociologie op de Sacred Heart
High School Hammersmith in Londen. We trouwden
in 1955 en kregen een zoon Jocelin. Tot mijn man
overleed in 1979 werkte ik als lerares. Daarna werd ik
journalist en buitenlandcorrespondent voor AVRO/
Televizier en Het Vrije Volk.
Jaarlijks ben ik half april bij de kranslegging bij het
Ravensbrück Monument op het Museumplein. Sinds
1995 ga ik aansluitend een week naar Ravensbrück
om met Nederlandse pabo-studenten over de oorlog
te praten. In augustus geef ik daar ook voorlichting
aan Duitse studenten. Deze toekomstige leerkrachten

moeten de verhalen uit de mond van een overlevende horen en mijn geschiedenis doorgeven. Ik blijf
me verbazen als mensen weer en masse achter een
charismatisch figuur of een idee aanlopen en houd
dan altijd mijn hart vast. In mijn toespraken pleit ik altijd voor tolerantie. Maak geen ruzie, want daar komt
oorlog van. Zo moeilijk moet dat toch niet zijn.’
Interview: Ellen Lock

Foto: Chris van Houts

Selma van de Perre-Velleman.

Foto’s: familiealbum Ank Reinders

Mijn moeder en ik in Nederland, 1948. Mijn moeder begeleidde als verpleegster genezen Nederlandse militairen vanuit
Nederlands-Indië naar huis.

Een ode aan mijn moeder
Concertzangeres Ank Reinders zat als tiener met haar moeder in het jappenkamp.
De 88-jarige Ank Reinders wil graag haar oorlogsverhaal en dat van haar moeder vertellen omdat
die haar altijd beschermd heeft in de Japanse
interneringskampen Solo en Moentilan op Java.
Na de oorlog zaten Ank en haar moeder in de
opvangkampen Soerabaja en Singapore. Zij vertrokken vanuit Singapore naar Nederland. Vlak
na de oorlog ging haar moeder als verpleegster
naar Nederlands-Indië om gewonde Nederlandse
militairen te verplegen.
Een eigen rusthuis
‘Mijn vader was Dick Reinders. Mijn moeder heette
Do van der Kallen. Mijn moeder was verpleegster
en mijn vader zat in de top van de Borneo Sumatra
Maatschappij, ofwel de Borsumij, een Nederlandse
handelsmaatschappij. Na vier jaar huwelijk werd
mijn moeder zwanger omdat zij dit graag wilde,
terwijl mijn vader juist geen kinderen wenste. Hierdoor liep hun huwelijk stuk, maar zij hadden geen
12 Aanspraak - juni 2020

vechtscheiding. Mijn moeder koos voor mij en ik
werd op 13 november 1931 geboren in Den Haag.
Na vier maanden riskeerde mijn moeder de terugreis met mij naar Indonesië. Vader kwam niet vaak
langs. Bij een bezoek schonk hij mijn moeder als
verrassing een nieuwe auto, die zij toen meteen in
de prak heeft gereden. Dit nieuws stond destijds in
de Java-Bode met de tekst: ‘Zuster Van der Kallen
heeft een auto-ongeluk gehad.’ Mijn moeder richtte
een bescheiden bejaardenhuis op voor Hollandse en
Nederlands-Indische vrouwen in Lawang en runde
dit met lokaal personeel.’
Een onbezorgde jeugd in Lawang
‘Als enig kind werd ik altijd verwend door mijn moeder. Op ons huis stond mijn koosnaam geschreven:
‘Ankepank’ en ook onze boot was naar mij genoemd.
Ik had een onbezorgde jeugd. Alle kinderen uit de
buurt mochten in het zwembad en op de schommel
in onze grote tuin spelen. In ons huis was al elek-

Ank Reinders in sarong met
twee lieve baboes in de tuin van
haar moeders eerste huis in
Lawang, wijk Meling.

trisch licht in ieder vertrek. Op mijn negende jaar
kreeg ik pianoles, maar ik was ondeugend tegen
de eerste leraressen. Toen kwam er een Indische
pianist en voor deze knappe jongeman deed ik erg
mijn best. Ik keek naar zijn lessen uit, want ik raakte negen jaar oud - zelfs verliefd op hem. In mijn latere
zangcarrière kon ik dankzij hem goed noten lezen.’
Oorlog
‘Toen de oorlog in Nederlands-Indië begon op
7 december 1941 met de Japanse aanval op de
Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor was ik tien
jaar. Daarop verklaarde Koningin Wilhelmina namens
Nederland de oorlog aan Japan. Vervolgens werd
Nederlands-Indië in rap tempo veroverd door het
Japanse leger. Op 8 maart 1942 capituleerde het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Ik herinner me
de intocht in Lawang van de kleine Japanse soldaten
in kaki kleding op de fiets. Hierbij klonk akelig harde
Japanse marsmuziek in zeer vreemde toonsoorten.
Mijn vader moest al snel naar het mannenkamp Tjimahi.
Wij kregen nog even wat uitstel omdat mijn moeder
het rusthuis runde, maar op een dag werden de
bejaarden door de Japanners naar het krankzinnigengesticht Soember Porong in Lawang gebracht.
Ze namen ook mijn mooie Angora kat mee.’
Kamp Solo
‘Op mijn twaalfde jaar kreeg mijn moeder een
oproep om zich met mij te melden bij een Japanse
post in Malang. We mochten per persoon een kleine
koffer met kleding meenemen en mijn moeder had
gedroogd rookvlees meegenomen. Vanuit Malang
maakten wij het verschrikkelijke treintransport mee
naar kamp Solo bij Soerakarta. Het was erg heet

in de overvolle trein, maar de ramen mochten niet
open. We konden urenlang niet naar het toilet,
waardoor veel kinderen en volwassenen hun behoeften lieten lopen en het er erg stonk. Het kamp was
ondergebracht in het ziekenhuis Ziekenzorg, gelegen
in het westen van de stad Soerakarta.
Toen wij het kamp eind november 1943 binnenkwamen, zaten er voornamelijk vrouwen en kinderen
en oudere mannen. Moeder en ik sliepen samen
in Blok 13. Elke ochtend en avond was er appèl en
soms vielen er vrouwen flauw van het lange staan in
de hitte. Moeder werkte bij de keukenploeg. Toen
ik geelzucht kreeg, kon zij nog wat voedsel voor mij
stelen uit de keuken. Het eten werd in teilen naar de
barakken gebracht. Door het barakhoofd werd de
soep of de sagopap verdeeld. De vrouwen maakten
altijd veel ruzie over kleine verschillen in de grootte
van de porties. Mijn corvee bestond uit het bezorgen
van berichten van het hoofdkantoor voor de keuken
en het ziekenhuis. In het Japans heette een berichtenbezorgster een denrei.’
Onverwachts bezoek
‘Op een dag reden er auto’s met onbekende Japanse officieren het kamp binnen. Zij kwamen onverwachts op bezoek om Hollandse tienermeisjes mee
te nemen als ‘troostmeisje’, voor seks met Japanse
soldaten. Zuster Gezina Smid, een gedrongen vrouw
die altijd een kaki jurk droeg, was een heilsoldate en
ons Hollandse kamphoofd. Zij sprak met de Japanse
tolk en ze zei tegen de Japanse officieren: ‘Je krijgt
hier geen meisjes, tenzij over mijn lijk. Als jullie
dat doorvoeren, dan neem ik contact op met jullie
leiding.’ Zij heeft er zo voor gezorgd dat het daarbij
bleef en er geen enkel meisje werd meegenomen.
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Met vriendin Mineke (blonde krullen) tussen de twee patiënten: links
oma Martens en rechts oma Fraai.
Ank Reinders rechts.

In Solo kreeg ik wiskundeles van tante Bep, een
vriendin van mijn moeder. Ze tekende de sommen
met wat houtskool op een stuk tegel. Er waren veel
besmettelijke ziektes als dysenterie en beriberi en
op het hoofdplein in Solo heb ik meerdere malen
een lijktransporten gezien. In november 1944 werd
dit kamp nog uitgebreid met het ernaast gelegen
Boemikamp met grote loodsen, waarin vrouwen
waren opgevangen met hun kinderen. Het was daar
wat frisser omdat er meer bomen stonden en je kon
er beter wandelen.’
Het vrouwenkamp Moentilan
‘Vanuit het overvolle kamp Solo moest ik met
mijn moeder en een groot aantal vrouwen naar het
kleinere vrouwenkamp Moentilan op Midden-Java,
vlak bij het meer Rawa Pening. Het kamp was ondergebracht in de gebouwen van het Xaverius-college
van de Paters Jezuïeten. In het hoofdgebouw zat de
Japanse kampleiding en er waren diverse lokalen
waar de vrouwen met hun kinderen gevangen zaten.
Er stroomde een rivier langs het kamp, de kali Lamat
geheten, maar er was een zwemverbod. Er waren
twee waterputten en hurktoiletten. Het lijkt vernederend, maar achteraf gezien is een hurktoilet hygiënisch, want je raakt niets aan. Met zoveel mensen
op elkaar was de kans groot besmet te worden
met dysenterie.
Omdat ik in het kamp toch groeide en grotere
voeten kreeg, maakte mijn moeder klompen voor
me van een plankje hout met een leertje eroverheen.
In onze barak lagen dames naast ons die ik me
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nog glashelder herinner. We ontmoetten hier oude
bekenden uit Lawang, onder andere mijn vriendin
Lineke en haar moeder Mia Degens. Bij het appèl
moesten we diep buigen en stil zijn. Een meisje,
Emmy van Oosten, werd tijdens een appèl zeer hard
geslagen en strompelde helemaal onder het bloed
onze barak binnen. Iedereen was hier diep van onder
de indruk en het bleef lang stil. Samen met mijn
vriendin Lineke en vijf andere meisjes moest ik naast
het berichten bezorgen ook elke dag tuinwerk doen
voor de Japanners. We moesten maisplanten water
geven, maar zodra de kolven rijp waren moesten we
ze verbranden, terwijl we vergingen van de honger.
Dit waren pesterijen van de Japanners.
Mijn moeder had veel hoofdpijn van oververmoeidheid, honger en stress. Zij riskeerde liever geen straf
voor het verboden ‘gedekken’, de ruilhandel over
de kampomheining met de lokale bevolking. Van
de honger roofde mijn moeder het konijn van een
ziekenhuismedewerkster, ze slachtte en kookte het
in een blik met water en zout.
Zij deelde dit koningsmaal met mij en twee vrouwen.
Zodra de bevrijding in Moentilan aanstaande was,
verkocht ik mijn laatste onderbroek in ruil voor zes
eendeneieren. Die at ik op.’
Bevrijding
‘Eind augustus 1945 kwam ons Hollandse kamphoofd
zeggen dat Japan had gecapituleerd. Ze zei: ‘Dames
we zijn vrij!’ Daarna zijn wij op stoelen gaan staan en
we probeerden het Wilhelmus te zingen, maar dit lukte
ons niet eens meer, omdat iedereen moest huilen.

Mijn moeder en ik op de veranda van ons huis ‘Ankepank’ in Lawang.

Ank Reinders in japon met sleep na
een concert, 1972.

Toen de eerste Australiër door de poort kwam, gilden
de vrouwen: ‘Een man, een man!’ De Australische
soldaten adviseerden ons om niet buiten het kamp te
gaan vanwege het geweld tegen Nederlanders door
de Indonesische vrijheidsstrijders. Je hoorde hen om
vrijheid roepen: ‘Merdeka, Merdeka!’
De Japanse kampbewakers moesten ons nu tegen
hen beschermen. Een tante van Lineke, Mimi Degens
en haar dochter Mineke, kwamen terecht bij Chinese
vrienden in Malang. Daar ontmoetten zij haar vader
en broer Niek. Later vertelde Mineke dat haar vader
en haar broer waren opgepakt en dat deze laatste in
een Javaanse gevangenis was vergiftigd.
Mijn moeder en ik werden vanuit Moentilan naar het
beschermingskamp Soerabaja gebracht in afwachting
van verder transport door de Brits-Indische Gurkha’s.
In het begin van de oorlog had moeder wat geld
in haar kaki jurk genaaid. Dit kon ze nu op de pasar
goed gebruiken. Ze kocht meteen wat rijst en pisangs
voor ons en ik vond een hond. Op een dag werden
we op de galerij benaderd door een Indonesiër. Hij
droeg een Madoerese doek op zijn hoofd en hij zei in
langzaam Maleis dat wij ons moesten klaarmaken om
de volgende dag naar de haven te worden gebracht.
Mijn moeder en ik gingen als laatsten in de militaire
vrachtwagen, die meteen wegstoof. Wij zagen de aanval van de vrijheidsstrijders op het volgende militaire
konvooi. Wij reden hard en hadden het geluk veilig
aan te komen bij de haven.’

Op weg naar Nederland
‘Je reed in de vrachtauto het schip binnen. We
moesten met een lift vanuit het scheepsruim naar
boven, maar mijn moeder kreeg opeens een paniekaanval. Zij wilde absoluut niet in de lift en kroop
uit angst in een van de reddingsboten. Ik vond het
verschrikkelijk om haar te zien instorten. Uiteindelijk
is mijn moeder gekalmeerd en met mij mee aan dek
gegaan. We voeren drie dagen en werden goed verzorgd door de bemanning. Op volle zee werden we
als pakketten met onze bagage op een ander schip
overgegooid. Tussen de twee schepen werd een
groot net gespannen voor als het mis zou gaan.
Met een Engels schip voeren we naar Singapore.
We kwamen aan in het Wilhelminakamp, een groot
opvangkamp voor ex-krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden in Singapore. We kregen een
slaapplek in een goedang, een kleine bergruimte,
met twee veldbedden en witte lakens. Alles was
beter dan de houten kampbedden. Van deze lakens
maakte mijn moeder voor mij meteen een rok, een
onderbroek en een plastron - een schort met een
open rug. Op weg naar Nederland tijdens een stop
in het Suezkanaal kregen we in Egypte bij Ataka in
een grote kledingloods allemaal een warme winterjas, zwarte leren schoenen en geblokte dekens. We
zijn in Rotterdam van boord gegaan. Ernstig verzwakt
werd ik op een brancard eruit gedragen en in een
ambulance naar tante Arnolda aan de Loosduinsekade in Den Haag gebracht. Ze heeft mijn opvoeding
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Ank Reinders met kleindochter Lauke Stoel (22),
Eurovox congres in Den Haag, 2018.

goed begeleid en stuurde mij meteen naar het
rooms-katholiek meisjeslyceum in Den Haag.’

Er werd meer gehuild dan gezegd
‘In maart 1946, kort nadat mijn moeder mij in Den
Haag bij haar oudtante Arnolda had ondergebracht,
kwam het Internationale Rode Kruis vrouwen op
het spoor die als verplegend of medisch personeel
bekend waren. Zij vroegen mijn moeder om een
revalidatieoord in Batavia op te richten. Mijn moeder riep de hulp in van haar jongere zus. Zij beiden,
Zuster Van der Kallen en Zuster Pachter, hebben
dit zware werk bijna drie jaar volgehouden. Met de
eerste groep verpleegkundigen vlogen zij per militair
vliegtuig naar Java. Zij richtten in Meester Cornelis,
een wijk in Batavia, een verpleeghuis op voor gewonde en herstellende Nederlandse militairen. Als
de militairen in het tehuis via de radio hun ouders in
Holland konden groeten, werd er meer gehuild dan
gezegd, vertelde mijn moeder. Onlangs heb ik de
brieven opgeruimd die de genezen jongemannen bij
hun afscheid aan haar schonken. Vol bewondering
las ik die verhalen over mijn moeder. Mijn oorlogsverhaal is een ode aan mijn moeder: dankzij haar
goede zorgen hebben ik en vele anderen de oorlog
overleefd. Het was niet altijd leuk om haar te moeten
missen, maar alles welbeschouwd realiseer ik me nu
hoe dapper zij is geweest!’
Interview: Ellen Lock

Ontdekt als zangtalent
‘Ik snakte naar kennis na die kamptijd. Ik deed het
overbruggingsklasje met tien andere kinderen uit
Indië en we waren bloedfanatiek met leren. Ik haalde
het gymnasium in vier jaar. In Leiden ging ik Frans
studeren, maar bij het studentenkoor Collegium
Musicum ontdekte de dirigent dat ik kon zingen.
Ik deed diverse zangopleidingen en werd klassiek
zangeres. Als klassiek sopraan heb ik meer dan
vijfentwintig jaar concerten gegeven en in opera’s
gespeeld. Met alle liefde gaf ik privé-zanglessen aan
talentvolle sopranen in Europa en Noord-Amerika.
En ik was medeoprichtster en tien jaar vicevoorzitster
van de Nederlandse Vereniging van Zangleraren.
Sinds de jaren negentig schreef ik boeken en artikelen
over zangkunst. Ik schreef het leerboek ‘Atlas van
de Zangkunst’ (1993). Mijn laatste publicaties zijn het
boek ‘Nannerl Mozart, de zus van een genie.’ (2010)
en het boek ‘Castraten. Hun opkomst, glorie en
ondergang.’ (2012).’
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Ank Reinders aan het sjoelen, 2018.

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.
Wij zijn op zoek naar de kinderen van Nel en Wim
Zijl, waar wij in 1947-1950 veel mee speelden in
Tomohon (Celebes, Indonesië) waar we toen woonden. Wim Zijl zat in het onderwijs, net zoals onze
vader. De kinderen waar wij mee speelden waren
Gert, Dineke en de jongste dochter Marilou. De
vraag is of ze nog in leven zijn (ze zijn bijna 80 nu),
en zo ja, waar ze wonen? We zouden ze dolgraag
nog een keer ontmoeten. Mw. Ans van den Akker-van
Venrooij en Walther van Venrooij, Eleonoraweg 16,
6523 MZ Nijmegen, tel: 024-3229772, e-mail:
wvanvenrooij@yahoo.com

Wij zoeken nabestaanden van verzetsstrijders die
voor Trouw, De Waarheid, het Parool en Vrij Nederland hebben gewerkt en zijn gestorven in WOII:
Cornelis Aarnouts, Gerrit van den Bosch, Willem Gerrese, Hendrik Godfroid, Hendrik Hos, Anne Hendrik
Kooistra, Jacob Krüse, Pieter van der Meulen, Jan
Nauta, Jan van der Neut, Johan Schamp, Cornelis
Schuurman en Maria Snel. Om met deze nabestaanden op 2 september 2020 – 75 jaar na de overgave
van Japan einde WOII – onze uitgestelde 75 jaar
Bevrijding te vieren en de naamgevers van onze straten te herdenken. Meer informatie en aanmelden bij:
Monique Verkerk, Vereniging Gein3dorp Amsterdam,
tel: 06-53171969, e-mail: moniqueverkerk@cs.com
Ik zoek Tora Franken (Francken), mijn lagere school
klasgenootje bij de zusters Ursulinen in 1945/1946.
Zij had lang donkerblond haar. Met haar moeder en
broer vluchtte zij uit extremisten gebied en woonden

in bij haar zus bij het Molukkenpark te Bandoeng.
Omdat haar moeder en broer kleding uit dat gebied wilden ophalen, zijn ze nooit teruggekeerd. Dit
maakte diepe indruk op mij, omdat mijn vader ook
niet terugkeerde uit de oorlog. Wie kent/kende Tora
(haar vader was militair) en weet misschien ook hoe
haar verdere leven is verlopen? Reacties: Vonne van
Haasen-Smit, Wijdeveldstraat 14, 3822 WD Amersfoort, tel: 033-4561967, e-mail: vonneruud@gmail.com
Gevraagd informatie over het verzetswerk van
het echtpaar: W. de Bondt, geboren 16-12-1900,
overleden 28-6-1983, en M.A. de Bondt-Snijder,
geb. 4-3-1904, overleden 5-4-1985. Zij hadden een
kruidenierszaak, Portugesestraat 29, Rotterdam.
Is er meer bekend over het verzetsverleden van
de (in gereformeerde kring van de groep Elsinga)
deelname met o.a. Joodse onderduikers. Graag hoor
ik van u. Met vriendelijke groet, Hans Wagenvoort,
Kruiwiel 20, 4191 TJ Geldermalsen, tel: 06-55307517,
e-mail: hanswagenvoort@gmail.com
Wie kan mij informatie geven over de laatste
rustplaats van een echtpaar - de heer Fritz Landau
en mevrouw Amalia Lorch - dat eveneens op mijn
onderduikadres was ondergedoken in Aalten
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mevrouw Amalia
Lorch zorgde in
die weken dat we
samen waren als
een moeder voor
mij. Als het echtpaar kan worden
gevonden, wil ik
hen laten herbegraven op de Joodse begraafplaats in Aalten. Zijn
er nog mensen die mij kunnen helpen bij het vinden
van hun graf? Reacties graag naar: Sallo van Gelder,
Huiskermatedijk 1, 7121 KL Aalten, tel: 06-53562052,
e-mail: as.vangelder@gmail.com
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Bevrijdingsverhalen
Foto: Beeldbank Rijswijk

1942 zeven jaar, 1945 tien jaar

Voedseldropping op Ypenburg, mei 1945.

Ode aan Jelle en Jeltje de Vries
Oudega klinkt ons als muziek in de oren. Er gaat bij
ons thuis niets boven het Friese dorpje met nog geen
300 inwoners. Dankzij het Friese boerenechtpaar
Jelle en Jeltje de Vries uit ‘Aldega’ zijn wij er nog.
Zij namen eind 1943 het moedige besluit onderduik
te verschaffen aan een Joods gezin op de vlucht, mijn
ouders en mijn toen eenjarige broer Awraham Philip
Barend. Dat ‘lytse’ (kleine) Joodse jongetje werd al
gauw Bertje de Vries. In 1947 werd ik geboren en
Frits Jelle genoemd. De eerste dochter van mijn broer
kreeg als tweede naam Jeltje, waarna mijn oudste
kleinzoon de naam Jelle kreeg. Twee jaar geleden
mochten mijn broer en ik de kinderen van de lokale
basisschool De Fluessen vertellen over de betekenis
van hun dorp voor ons leven. Dat ze trots mogen zijn
dat heel Oudega wist dat bij Jelle en Jeltje drie Joden
zaten ondergedoken en dat niemand de 7,50 gulden
kopgeld ging ophalen, die je kreeg voor het verraden
van een Jood. Leerlingen en leerkrachten wilden meer
en besloten het graf van Jelle en Jeltje de Vries te
adopteren. Tijdens een plechtigheid heeft het graf
vorig jaar dankzij De Fluessen de status van nationaal
4/5 mei monument gekregen. Kleinzoon Sam Frits
Jelle bedankte de school waarna kleinzoon Seb vroeg:
‘Waarom heet ik geen Jelle?’
— Frits Barend
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Drie maanden nadat we met twee families in een
klein huisje in de Rijpwijk in het Tjihapit kamp waren
getrokken, stopte een glanzende, mooie, zwarte auto
voor de deur. Twee Japanse officieren stapten uit
en vroegen naar mevrouw Van Galen... Ze kwamen
binnen en zetten zich aan onze eettafel, die we met
twee families deelden. Een van hen zei: ‘Mevrouw
Van Galen uw man wordt morgen gefusilleerd,
u mag nog een laatste brief aan hem schrijven.’
Mijn moeder schreef haar brief en zij vertrokken.
We geloofden het niet. Maar onderbewust dacht je
toch altijd wel: ‘Zou het waar zijn?’ Mijn vader was
een politieke gevangene en zat in de Soekamiskingevangenis, cellulair.
Na 15 augustus 1945 stuurde het Rode Kruis een
kaart, waarop stond dat de heer Van Galen gedurende de bezetting stierf. Geen details. Die kaart kwam
bij ons aan,... Toen geloofden we het... Wij zaten
ondertussen in kamp Kramat, mijn broer in kamp
Tjimahi. Een paar dagen later bleek dat deze kaart
was bedoeld voor een mevrouw Van Galen, die in
een andere straat woonde. Je kunt je onze vreugde
indenken. ‘Blijheid’ is niet genoeg om het uit te
drukken. Na drie maanden werden we herenigd met
mijn vader en mijn broer, die hem al had gevonden.
Vader is zesennegentig jaar geworden.
— Femke Young-van Galen

Bevrijdingsverhaal
Mijn bevrijdingsverhaal is niet echt bijzonder. Ik ben
geboren op 20 juli 1940 en heb dus eigenlijk alleen
herinneringen aan het laatste jaar, met name aan de
bevrijding. Het eerste hoopgevend teken: er kwam
een vliegtuig laag over met oranje driehoeken. ‘Het
is er één van ons!’
Op de dag dat de capitulatie van Japan bekend
werd, verbaasde ik me over de houding van de

vrouwen; ze waren door het dolle heen van vreugde
en lieten tegelijk hun tranen de vrije loop. Ik kon dat
niet rijmen, blij zijn en tóch huilen? Ook verschenen
er ineens andere vlaggen dan die gehate rode bal.
Deze vlaggen waren rood, wit en blauw, véél mooier! De vrouwen hadden kennelijk de vlaggen gedurende hun internering in banden geknipt en bewaard
tot deze heugelijke dag. Er werd een prachtig lied
gezongen, het voor mij toen onbekende Wilhelmus.
Sindsdien hebben het Wilhelmus en onze vlag voor
mij een zeer speciale betekenis. Ik kan me mateloos
ergeren aan mensen die bij een behaald diploma de
vlag uitsteken en dagen laten hangen. Of de vlag uit
(boeren)protest ondersteboven meevoeren. Ook kan
ik de commentaren op het Wilhelmus (het past niet
meer in onze tijd) niet begrijpen.
— Jan de Vries

mee hij vruchten, eieren en rijst kon kopen en deze
verdeelde over de kampen in de regio Semarang en
een grote sterfte voorkwam onder 30.000 geïnterneerde vrouwen en kinderen.
Bevrijding 1945 is voor mij het moment waarop de
Zwitser Alfred Hermann Ilg, waarnemend consul van
Zwitserland te Batavia, met zijn hand een gebaar
maakt en de muur van de schouder aan schouder
opgestelde kaalgeschoren Jappen uitéén gaat. Met
een auto met chauffeur worden we naar een oorlogsschip gebracht dat ons richting Singapore brengt,
waar vader wacht. Het is dan 16/17 november 1945.
— Dieter van Schagen

We zitten sinds 11 augustus 1945 in kamp Banjoebiroe 10. Eind augustus komt een Dakota over met
in de deur twee mannen, we roepen naar elkaar; ze
gooien oranje en witte bonnetjes uit, die in het meer
waaien. Ik vraag inheemse vissers er wat voor mij op
te halen. Oranje met de beeltenis van Wilhelmina en
‘bevrijd’; de witte: ‘blijf voor je veiligheid in het kamp.’
Er verandert niets, de Jap blijft wreed. Op een dag
kruipen mijn broertje ik door een rioolbuis onder het
gedek - de kampafrastering - door. Op de kruising
zien we een pasar, de kleur en geur van de specerijen
en de verschillende vruchten, en allemaal mensen
die aan het ‘shoppen’ zijn geweest. Er is vast een
avondklok, want men gaat terug naar de kampen.
Begin september komt een Rode Kruis-inspectieploeg in het kamp; er wordt gefluisterd dat er een
Zwitser bij is. Moeder, meer dood dan levend, sleept
zich naar de weg en roept hem aan, hij herkent haar
na drie jaar niet meer, schrikt enorm als hij moeder
herkent - als kennis van voor de oorlog - en vraagt:
‘Wat kan ik voor je doen?’ Waarop zij antwoordde:
‘Washulp!’ Moeder en de kleinste hebben dysenterie
en er moet dagelijks gewassen worden. De wasvrouw komt en moeder krijgt vitamine B12-injecties;
ze overleeft! Ook verbetert de voedselvoorziening
hierna aanzienlijk. De Hollandse Overste Pieter Jacobus Droog uit ditzelfde inspectieteam wist 300.000
gulden van Zwitserland te verkrijgen als een schuld
van de Nederlandse aan de Zwitserse staat, waar-

Foto: familiealbum Dieter van Schagen

Bevrijding 1945

Kamp Banjoebiroe 10, de waterput voor ons drinkwater.
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Bredase vluchtelingen op weg – mei 1940.

Binnentrekkende Poolse Sherman tanks in de
Foto’s: familiealbum Joop Peeters

Molengrachtschestraat (thans Poolseweg) in Breda

Een Bredase vluchteling met bepakking - mei 1940.

– 29 oktober 1944.

scherven! Ons huis werd ingericht als ‘officiersmess’
en twee Poolse officieren werden bij ons ondergebracht. Vlakbij ons huis was Poolse artillerie opgesteld, die Duitse doelen over de Maas bestookte.
Doordat de 1e Poolse Pantserdivisie niet verder kon
oprukken naar het nog bezette noorden, bleven de
Polen in Breda tot eind februari 1945. De bevrijding
van Breda konden wij niet uitbundig vieren, omdat
vader nog niet thuis was. Als door een wonder overleefde mijn vader de oorlog en is hij in april 1945 in
Mühlberg an der Elbe, Kamp Stalag IV-B, door de
Russen bevrijd. Begin juni 1945 stond hij plotseling
voor de deur. Pas toen konden wij de ‘Bevrijding
van Breda’ vieren!
— Joop Peeters, Breda

Bevrijding
Duitse vliegtuigen (Stuka’s) beschieten de Bredase
vluchtelingen in mei 1940.

De bevrijding van Breda
Het was voor mijn moeder, mijn zuster en mij een
zéér emotionele periode. In 1944 kregen wij van het
Rode Kruis telefonisch bericht dat vader als gevolg
van een hoofdinfectie zijn gevangenschap waarschijnlijk niet zou overleven. Hij was in 1943 opgepakt en als militair afgevoerd naar Duitse krijgsgevangenenkampen. Op 29 oktober 1944 kwamen de
Poolse Sherman-tanks en brencarriers via de Molengrachtschestraat Breda binnenrijden. We konden uit
de schuilkelder komen. Ons dak bleek beschadigd
door een mortiergranaat. Ik was door het oog van de
naald gekropen, want mijn bed was doorzeefd met
20 Aanspraak - juni 2020

Augustus 1945. Wij zitten in het kamp Lampersari in
Semarang. Moeder is aan het werk. Ik ben een meisje
van vijf jaar. Vandaag ben ik naar de andere kant van
het kamp gelopen. Zo ver ben ik nog niet eerder
gegaan. Hier bij het prikkeldraad staat de wachttoren
van de Jappen. Een vierkant hoog gebouwtje. Bovenin zit een Jap op de uitkijk. Daar moeten wij voor
oppassen. Hij kan signalen geven aan andere Jappen
en die kunnen hard slaan als hen iets niet bevalt.
Bijvoorbeeld als je niet diep genoeg voor hen buigt.
Mij zullen ze niet gauw slaan, maar als ik iets verkeerd
doe, pakken ze moeder. Daar ben ik aldoor bang
voor. Nu hoor ik geronk. Het wordt luider. Iedereen kijkt naar boven. Er komen vliegtuigen aan. Ze
vliegen heel laag, vlak over ons heen. Ik buk. Ik ben
bang. Er vallen grote pakketten uit de vliegtuigen.
Ik denk dat het bommen zijn. Worden we nu dood-

gegooid? Maar vrouwen lopen op de pakken af en
maken die open. Er blijkt eten in te zitten. Iedereen
probeert iets te grijpen. Er is een grote verwarring.
Ik begrijp er niets van en ben alleen. Waar is moeder?
— Anne Marie van Goch

De Bevrijding komt
Nu we al zowat twee jaar verscholen zaten in een
kippenhok in de Brabantse Peel, dacht vader dat we
al gauw onze bevrijders te zien zouden krijgen en
dat we er met zijn allen heen moesten gaan om ze
te verwelkomen. Op dat moment was ik elf jaar en
ik vroeg mijn vader of het niet gevaarlijk was om zo
dichtbij het vechten te komen.
‘Daar heb je gelijk in,’ zei vader, ‘maar alles wat we
doen is gevaarlijk.’ Hij zei ook dat hijzelf het risico
wel wilde nemen. ‘Maar ik neem je het niet kwalijk
als je hier wilt blijven.’
Natuurlijk wilde ik toen ook meegaan. Het regende
alsmaar door, al dagen lang. Op weg naar de harde
weg moesten we door de modder. Er lagen stammen over de ergste stukken. Als je er afgleed, stapte
je zo de modder in. De tanks van de geallieerden
reden heel langzaam, de een na de ander, in een
lange rij langs de harde weg. Ze moesten zorgen dat
ze op de weg bleven. In de modder zouden ze zeker
vast komen te zitten. Toen ze tot stilstand kwamen,
sprong vader op een van de tanks en schreeuwde:
‘Thank you! We have been waiting for you a long
time.’ – ‘Dank u! We wachten al een lange tijd op u!’
— Max Amichai Heppner

Bevrijd door de Russen
In april 1943 was ik vijf jaar toen wij uit huis zijn
weggehaald, mijn moeder was zwanger. Wij - vader,
moeder, zusje en twee broers - moesten ons melden
in kamp Westerbork. Twee maanden later is mijn
broertje Baruch Nechemja er geboren en na drie
weken overleden. Na zijn overlijden kon mijn moeder
het opbrengen om andere baby’s de borst te geven.
In januari 1944 moesten we op transport naar Bergen
Belsen. Daar waren de omstandigheden erbarmelijk.
Mensen die mishandeld werden, die gek werden,
die ontkleed door het kamp liepen, de voortdurende
honger. Moeder gaf ons het weinige voedsel.
Begin april 1945 beseften de Duitsers dat zij de oorlog
gingen verliezen. Ons gezin werd in een veewagon
gesmeten. Twee weken dolend door Duitsland op de

vlucht voor de oprukkende Geallieerden. In Tröbitz,
in het oosten van Duitsland, werden wij eind april
door de Russen bevrijd. Mijn moeder is in die trein
aan de honger bezweken en in een massagraf naast
de spoorrails begraven. Mijn vader en wij kinderen
kwamen met meer dan 40 graden koorts en met tyfus
tenslotte via Riesa en Leipzig terug naar Nederland.
Lijdend aan tuberculose kwam ik pas eind maart 1946
‘thuis’. Terug in Nederland probeerde mijn vader met
zijn kinderen het leven weer op te bouwen. Over de
oorlog spraken we niet. De pijn was te groot. Alleen
een foto is wat ik van mijn moeder heb. Altijd op mijn
hart gedragen. En ín mijn hart…
— Ies (Izak) Vorst

Tjideng en de Red Barnet
We woonden in Jakarta waar vader werkte voor de
Twentsche Bank. In 1942 kwamen de Japanners en
verdween mijn moeder met drie kinderen van 3, 4
en 7 jaar naar het Tjideng kamp. Zij bleek een sterke
vrouw die ons door die donkere jaren loodste. Van
de kampperiode weet je als driejarige niets af, maar
je slaat toch informatie op. Als zich later iets voordoet, herken je meteen die angst van toen weer. Ik
heb geleerd om emoties niet te tonen, want als je
als kind huilde op het appèl, dan werd je moeder
geslagen. Vader is sinds de Japanse inval gevangen
genomen. Wij kenden hem nauwelijks, ik als jongste
kind zeker niet. Hij zou met 6.500 gevangenen tewerkgesteld worden aan de Pakan Baroe Spoorweg
in Sumatra. Op 19 september 1944 werd zijn boot,
de Junyo Maru, door de Engelse onderzeeër de
Tradewind onder vuur genomen. Slechts 800 mensen
overleefden het, zo niet onze vader. In december
1945 vertrokken wij met de Nieuw Amsterdam, waar
een mazelenuitbraak was, zodat we nergens mochten aanmeren. Moeders moesten hun gestorven
kind aan de zee toevertrouwen. Na terugkeer in
Amsterdam in januari 1946 zaten we daar eerst bij
familie. Via de Deense hulporganisatie Red Barnet
(Red het kind) werden wij, de drie kinderen, naar
Denemarken gestuurd om aan te sterken. Op het
eiland Bornholm in de Oostzee heb ik heel liefdevolle
pleegouders gehad. Nog steeds is er contact met
de hele familie, nu spreekt iedereen gelukkig Engels.
Zodra we weer met de boot aankomen op Bornholm
voelt het als thuis. Misschien herkent iemand dit?
— Ruud van Meningen
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Vraag
antwoord
Ik heb dit jaar nog geen verzoek gekregen om
een bewijs van in leven zijn naar Nederland op te
sturen. Heeft dat gevolgen voor mijn uitkering?
Door de wereldwijde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus heeft de SVB besloten om
vanaf april 2020 de toezending van de ‘bewijzen van
in leven zijn’ in ieder geval uit te stellen tot 1 oktober
2020. Deze verlate toezending heeft geen gevolgen
voor de doorbetaling van uw uitkering. Datzelfde is
van toepassing op bewijzen die door coronamaatregelen niet meer tijdig konden worden teruggezonden. Waar nodig zal de afdeling V&O tussentijds
contact met u opnemen via telefoon of e-mail.
Wordt een tijdelijke doorbetaling van het artikel
2 fonds die ik als weduwe van een vervolgde uit
Duitsland ontvang gekort op mijn Wuv-uitkering
als nabestaande?
Nee, de bedragen die worden ontvangen van de
Jewish Claimsconference worden niet gekort op de
Wuv-uitkeringen aan vervolgden en ook niet op de
Wuv-uitkeringen aan nabestaanden.
Ik kan mijn declaratie met originele nota’s niet aan
u toesturen omdat het postverkeer in mijn woonland tijdelijk is ontregeld. Hoe kan ik de kosten
toch declareren en vergoed krijgen?
Het is bekend dat de postverzending en -bezorging
in veel landen vanwege de anti-coronamaatregelen
problematisch is. Als u over e-mail beschikt kunt u
ons hier een bericht over sturen. Wij zullen u daarna
een beveiligde e-mailverbinding aanbieden waarmee u de gescande of gefotografeerde nota met het
declaratieformulier kunt insturen. U moet de originele nota daarna wel een jaar lang bewaren. Het is
mogelijk dat wij die later, als het postverkeer weer
normaal is, nog bij u opvragen.
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Mijn kosten voor psychotherapie worden door
u vergoed. Omdat ik door de maatregelen in
Israël in verband met het coranavirus tijdelijk mijn
therapeut niet kan bezoeken, heb ik nu online en
telefonisch therapie gehad. Komt deze behandeling
ook voor vergoeding in aanmerking?
Wij kunnen ons voorstellen dat voortzetting van uw
therapie nodig is. Daarom vergoeden wij tijdelijk ook
voortzetting van psychotherapie bij uw behandelaar
via Skype, FaceTime of telefoon.
Gaat de dienstverlening van de SVB afdeling
voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
gewoon door in deze moeilijke tijden?
De meeste cliënten zullen weinig of niets hebben
gemerkt van de tijdelijke sluiting van de SVB kantoren. Onze medewerkers werken thuis en kunnen
zorgen voor een zorgvuldige en tijdige dienstverlening. Wij blijven bereikbaar via e-mail en
reguliere post. Als u de SVB belt kunt u aangeven
dat u een medewerker van de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen wenst te spreken.
U kunt ook op onze website (www.svb.nl/wvo)
aangeven dat u graag door ons gebeld wilt worden,
wij bellen u dan binnen twee werkdagen terug.
Houdt u er rekening mee dat dit gebeurt via een
nummer dat als onbekend of anoniem op uw
telefoon wordt weergegeven.
In sommige gevallen kan een aanvraag door
de genomen maatregelen vertraging oplopen.
Bijvoorbeeld omdat er geen persoonlijk onderhoud
met een van onze artsen mogelijk is, of omdat het
langer duurt voordat er onmisbare informatie van
andere instanties wordt ontvangen. Als uw aanvraag
door de maatregelen vertraging oploopt en de
beslistermijn dient te worden opgeschort dan
zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
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Horizontaal 1 pracht 5 grootvader 7 zijde van een munt 11 albinobunzing
12 deel van een jas 13 verbruikt 15 laagwater 16 kleine roei- of zeilboot
18 plus 19 persoonlijk voornaamwoord 20 sappig 22 gepieker 24 wedstrijd tussen twee partijen 26 Noorse munt 27 honderd vierkante meter
28 kreet 29 pit 30 deel van een boom 32 bedoeling 34 platte zeevis
35 kledingstuk voor monniken 36 paling 37 mineraalwater 38 zangnoot
40 rondhout 41 ingenieur (afk.) 42 deel van het bovenbeen 43 bolgewas
45 niet tegen 47 papperig kooksel 48 ja (Spaans) 49 vliegtuigmaatschappij 51 koord 54 stel van bijeen horende zaken 56 kroeg 57 olm 58 dierentuin 59 elektrisch geladen deeltje 61 advies 63 stelen 65 vriesvak 66 klein
kind 67 rivier in Siberië 69 muzieknoot 70 individualiteit 71 ongeveer 3,14
72 vrouwelijke aap 73 kerf 75 omslag 76 behoeftig 77 speelkaart.
Verticaal 1 reclamefilmpje 2 voltooid 3 godheid 4 koeienmaag
6 lichaamsdeel van een dier 7 vrouwelijk rund 8 koe 9 bezittelijk voornaamwoord 10 loopstok 14 feest 16 terreinwagen 17 schouwburgrang
19 kindertijd 21 Bijbelse vrouw 22 grap 23 kattig 25 ongeïdentificeerd
vliegend voorwerp 31 Kaap de Goede Hoop betreffend 33 zojuist
34 eetbaar knolletje 35 regenscherm 39 wijfjesschaap 44 een van de
drie aartsvaders 46 bovenlangs 47 oorzaak 48 glazen klok 50 grote
papegaai 52 verhalend dichtstuk 53 lastdier 55 claim 56 met verpakkingsgewicht 60 onnozel 62 stimulerend middel 64 eten voor dieren
65 keurmeester 68 varkentje 70 een weinig 72 reeds 74 ondersteek.

Los het kruiswoordraadsel op en
breng daarna de letters uit het
diagram over naar de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk. Uw oplossing kunt u voor
1 augustus 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) prijswinnaar. In het volgende nummer
van Aanspraak maken we de
oplossing van deze puzzel en de
namen van de drie prijswinnaars
bekend. (N.B. medewerkers zijn
van deelname uitgesloten).
Prijswinnaars maart-puzzel:
De juiste oplossing is: Regenboog.
De winnaars zijn: dhr. J.C.C.W. van
Nooten, Ontario, Canada (1e prijs);
mw. J.H.M. Bello-Hendriks, Rotterdam (2e prijs), dhr. P.J. Sonke,
Etten-Leur (3e prijs). Van harte
gefeliciteerd! U ontvangt het
bijbehorende geldbedrag spoedig
op uw bankrekening. Blijf puzzelen,
want wie weet bent u een van de
volgende gelukkige prijswinnaars.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

Israël

Canada

Nederlandse Ambassade

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 5211802

War Victims Department (WUV)

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

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

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

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

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

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(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
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De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden)
verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
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