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Mag ik u even
aanspreken?
Veel beroemdheden hebben sinds de openstelling in 1960 het Anne Frank Huis bezocht.
Namen als Steven Spielberg (regisseur),
Beyoncé (zangeres) en Hillary Clinton staan in
het gastenboek. Eerder dit jaar bracht oudpresident Barack Obama een bezoek aan het
Anne Frank Huis en verwoordde zijn indruk in
het gastenboek als volgt: ‘Dat dit huis voor ons
een herinnering moge zijn om antisemitisme,
racisme en alle vormen van discriminatie te
bestrijden.’ Ofwel: ‘May this place serve as a
reminder to all of us to combat anti-Semitism,
racism, and discrimination in all its forms.’
Bij het lezen van Obama’s tekst vraag ik mij
af: ‘Merkwaardig toch dat deze woorden ruim
70 jaar na de Holocaust eigenlijk nog geschreven worden. Intussen zouden er toch duidelijke
lessen geleerd kunnen zijn uit de verschrikkelijke oorlogen als gevolg van uitsluiting van de
ander?’ Ook heden ten dage staat echter de
veiligheid van bevolkingsgroepen in veel delen
van de wereld onder druk. En maar al te vaak
leidt dit tot uitsluiting van zo’n groep, omdat
deze tot vijand wordt gemaakt. Er worden
dan ook nog steeds nieuwe zaken ingevolge
genocide, oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid door het Internationaal
Strafhof te Den Haag onderzocht.
In deze editie van ‘Aanspraak’ vertelt mensenrechtenjurist Philippe Sands over zijn boek

‘East West Street’ waarin het Tribunaal van
Neurenberg een prominente rol speelt. De
kopstukken van het naziregime werden hier
berecht voor oorlogsmisdaden. Dit tribunaal
wordt gezien als één van de startpunten van het
internationale recht, waaronder de rechten van
de mens. Sands vervlecht op boeiende wijze
zijn persoonlijke familiegeschiedenis met een
onderzoek naar het ontstaan van de begrippen
‘genocide’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. In januari 2019 spreekt Philippe Sands de
‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing uit.
Waar onrecht is, is er altijd verzet tegen onrecht.
Verderop leest u bijvoorbeeld een boeiend
verhaal over een ‘gewoon’ Nederlands meisje
dat haar vader hielp met zijn verzetsactiviteiten.
En een opmerkelijk verhaal over de troost die
een meisje met haar zangvogeltje in kamp
Halmaheira kon bieden aan vele zieke medegevangenen. Gelukkig staan er altijd mensen
op die zich tot het uiterste inspannen om die
mensen te helpen die hulp nodig hebben,
‘omdat je dat nu eenmaal doet’. Ook al is
dat met gevaar voor eigen leven.

Ruud van Es
Lid Raad van Bestuur SVB
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Ik geef hen een gezicht,
opdat wij hen niet vergeten.
‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing 2019 door mensenrechtenadvocaat
Philippe Sands.
Jaarlijks organiseert het Nederlands Auschwitz
Comité in samenwerking met het NIOD Instituut
voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies,
en de Sociale Verzekeringsbank de ‘Nooit Meer
Auschwitz’ Lezing. De lezing vindt plaats op
24 januari 2019 in het Koninklijk Instituut voor
de Tropen te Amsterdam.
Advocaat van het Internationaal Strafhof, barrister in Engeland, professor aan de rechtenfaculteit in Londen en schrijver Philippe Sands zal
op 24 januari 2019 gastspreker zijn van de ‘Nooit
Meer Auschwitz’ Lezing. Philippe Sands zal bij
deze gelegenheid de Annetje Fels-Kupferschmidt
Onderscheiding uitgereikt krijgen, ter nagedachtenis
aan de erevoorzitter van het Nederlands Auschwitz
Comité (1914-2001).
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Als advocaat bij verschillende internationale
strafhoven is Philippe Sands gewend om grondig
onderzoek te doen naar het bewijsmateriaal bij
rechtszaken over misdaden tegen de menselijkheid.
Onderzoek waarbij elk detail telt. Sands neemt in zijn
boek ‘East West Street’ (2016) zijn publiek mee in
een zoektocht naar de oorlogsgeschiedenis van zijn
eigen familie en onderzoekt de oorsprong van het
internationaal recht. Van zijn ruim 80 personen tellende Joodse familie in Lviv, een stad in het westen
van Oekraïne, heeft alleen zijn grootvader de oorlog
overleefd. Als zijn grootvader Leon Buchholz niet aan
de Holocaust in Lviv had kunnen ontsnappen, was
Philippe Sands er nu niet geweest.
Deze achtergrondgeschiedenis maakt Sands een
bevlogen speurder op zoek naar de details en het
lukt hem het ene na het andere familiegeheim

Foto’s: Familiealbum Philippe Sands

Het adres van Miss E.M. Tilney.

Rita en Leon Buchholz, huwelijksdag

Mijn moeder, Ruth Buchholz,

mei 1937.

Parijs 1939.

te ontrafelen. Daarnaast gaat hij op zoek naar de
achtergronden en ideeën van twee Pools-Joodse
rechtsgeleerden die aan de basis stonden van het
internationaal recht. Het toeval wil dat één van beide
rechtsgeleerden uit dezelfde stad en zelfs dezelfde
straat in Lviv komt als zijn Joodse grootvader. Het
boek is in het Nederlands vertaald als ‘Galicische
wetten. Over de oorsprong van Genocide en
Misdrijven tegen de menselijkheid.’
Als u één ding zou willen bewaren, dat alles
over u zegt, wat zou dit dan zijn?
‘Voor mij is dat dit Frans-Engels juridisch woordenboek met voorin een mooi bemoedigend bericht van
Leon Buchholz (1904), mijn Joodse grootvader van
moeders kant uit Parijs. Ik kreeg het van hem voor
mijn 23e verjaardag in 1983. Hij stimuleerde me met
dit cadeau om rechten te gaan studeren. Dit typeert
mij helemaal: mijn Frans-Engelse achtergrond, ik
houd van jurisprudentie, van taal en van mijn grootvader, die een grote inspiratie voor mij was. Een jaar
later stuurde hij me een vacature uit Le Figaro voor
een Engelssprekende internationaal jurist in Parijs
met een briefje: ‘Mon fils, wat vind je hiervan?’’
Hoe kreeg u het idee voor een boek over
uw familiegeschiedenis?
‘Op een dag in 2010 werd ik gevraagd om een lezing
te houden aan de rechtenfaculteit in Lviv. Ik was bijzonder geïnteresseerd om aan dit verzoek tegemoet
te komen, met name omdat mijn grootvader in die
stad was geboren. Nu ik toch op reis ging naar Lviv,
wilde ik weten hoe mijn Joodse grootvader daar had

geleefd voor de Tweede Wereldoorlog. Hij
was namelijk de enige overlevende in mijn familie
van 80 mensen die allemaal zijn vermoord door
de nazi’s. Ik wilde zijn huis graag vinden.’
Heeft u nog met uw grootvader of met
uw moeder kunnen spreken over die tijd?
‘Als kind voel je aan dat je niet verder moet vragen.
Oorlogsgetroffenen spreken vaker niet dan wel
over de oorlog, dat is een bekend verschijnsel. Mijn
boek ‘East West Street’ begint met een quote van
Nicolas Abraham uit ‘Notes on the Phantom’ (1975):
‘We worden niet geplaagd door de doden, maar
door de leemten die in ons blijven zitten als gevolg
van de geheimen van anderen.’ Mijn moeder had
haar vader eens gevraagd naar degene die haar als
eenjarig kind had overgebracht uit Wenen. Hij antwoordde toen alleen: “Pas important (niet belangrijk)!” Dan vraag je niet verder. Ik heb mijn grootouders nog persoonlijk gekend in Parijs. Wij gingen
er vaak logeren. Zoals bij vele Holocaust-overlevenden
kon er niet over de oorlog worden gepraat.’
Heeft uw moeder u nog iets kunnen
meegeven over de familiegeschiedenis?
‘Ook mijn moeder vertelde vrij weinig over die
tijd. Ik vroeg haar of ze nog meer informatie kon
geven over het huis van mijn grootvader in Lviv.
Mijn moeder kwam met twee aktetassen tevoorschijn. Ik was blij verrast met de foto’s en alle
papieren die mijn grootouders daarin nog hadden
bewaard. Hiertussen vond ik een blocnotevelletje
met in potlood daarop het adres van ene mevrouw
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Miss Elsie Maud Tilney, 1920.

Tilney. “Wie is Miss Tilney?”, vroeg ik mijn moeder.
Zij antwoordde: “Ik denk dat het de vrouw was die
me in de zomer van 1939 van Wenen naar Parijs
heeft gebracht”, waarna ze benadrukte dat haar
vader daar niet over sprak. “Heeft ze uw leven
gered?” vroeg ik, waarop mijn moeder knikte.
“Wilde u haar dan niet bedanken? Of weten waarom
ze het had gedaan?” Op mijn beide vragen antwoordde mijn moeder alleen met “Nee.” Met alleen
een blocnotevelletje met het adres van Miss Tilney
ging ik op zoek. In hun reisdocumenten zag ik drie
afzonderlijke data van vertrek uit Wenen. Het was
voor mijn moeder en mij een raadsel waarom
mijn grootvader eerder vanuit Wenen naar Parijs
gekomen was, waarom pas een jaar later mijn moeder en waarom dan nog later mijn grootmoeder.
Waarom was die vluchtgeschiedenis van het jonge
gezin zo merkwaardig verlopen?’
Hoe vind je mensen met zo weinig aanwijzingen?
‘Achteraf heb ik geluk gehad met de documenten uit
de twee aktetassen en met de aanwijzingen van mijn
grootouders, hun inmiddels hoogbejaarde tijdgenoten of hun kinderen. In Franse archieven vond ik een
foto van Elsie Tilney en ontdekte dat ze in de oorlog geïnterneerd was geweest in het kamp Vittel in
Frankrijk. En ik maakte een afspraak met de dominee
van de Evangelische kerk waar ze lid van was geweest in Norwich. Hij vertelde dat Miss Tilney vanuit
haar geloof overtuigd was dat je in tijden van nood
Joden moest helpen. Daarom smokkelde ze vele
Joodse kinderen en dus ook mijn moeder als eenjarig kind vanuit Wenen de grens over naar Parijs in de
zomer van 1939. Miss Tilney overhandigde de baby
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aan mijn grootvader Leon in Parijs. Ik vond nog een
oud-medegevangene van haar uit het kamp Vittel
die vertelde dat Miss Tilney in het kamp een Joodse
jongeman op haar kamer had verstopt, die daardoor
aan de deportatie naar Auschwitz was ontkomen.
Toen ik de kans kreeg mijn 92-jarige tante in Israël
te spreken, ontdekte ik het familiegeheim. Zij wist
mij de omstandigheden nog te vertellen waaronder
mijn ouders Wenen afzonderlijk van elkaar hadden
verlaten na 1938. Zij zei dat ze mijn grootvader Leon
het gelukkigst had gezien in het bijzijn van zijn
allerbeste vriend Max. Ik trof in de aktetassen inderdaad een aantal foto’s aan van Leon en Max samen.
Mijn grootmoeder bleek een affaire met een Joodse
man in Wenen gehad te hebben, die daar gedurende
de oorlog leefde als een niet-Jood, een zogenoemde
‘onderzeeër’. Nadat ik mijn moeder dit nieuws vertelde herinnerde zij zich nog de ruzies in Parijs, toen
deze man mijn grootmoeder na de oorlog kwam
opzoeken en zijn geliefde wilde meenemen naar
Wenen. Mijn grootmoeder is toch bij mijn grootvader gebleven, maar ik vrees dat het geen gelukkig
huwelijk was. Dat merkte ik als kind wanneer ik
daar logeerde.’
Wat betekent de titel van uw boek
‘East West Street’?
‘Tijdens mijn zoektocht naar mijn familiegeschiedenis ontdekte ik dat twee Joodse rechtsgeleerden,
Cambridge professor internationaal recht, Hersch
Lauterpacht (1897), en jurist en officier van justitie,
Rafael Lemkin (1900), die zich 70 jaar geleden sterk
maakten om oorlogsmisdaden over landsgrenzen
heen te kunnen berechten, ook uit de stad Lviv
kwamen. Beiden hadden in Lviv gestudeerd en
college gegeven aan dezelfde rechtenfaculteit,
waar ik binnenkort een lezing zou houden. Maar
de mensen die mij voor de lezing hadden uitgenodigd wisten dat niet. Mijn overgrootmoeder
Amalia Buchholz kwam uit dezelfde oost-west straat
in Zolkiew, een kleine stad vlakbij Lviv. Vandaar
de titel van mijn boek: East West Street.’
Waarom hebt u het ontstaan van het internationaal
recht met uw familiegeschiedenis verweven?
‘In de archieven van Lviv ontdekte ik dat de vader
van Eli Lauterpacht, mijn eerste rechtendocent in
Cambridge, uit dezelfde straat kwam als mijn
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Archiefdozen in het Vredespaleis in Den Haag met de geluidsopnamen van de Neurenbergse processen.

overgrootmoeder. Ik had zoveel van diens zoon
Eli geleerd en ik had zoveel aan hem te danken.
Eli Lauterpacht had mij na mijn studie rechten gevraagd om onderzoek met hem te doen naar internationaal recht in Cambridge en hij hielp mij barrister
te worden. De theorie van zijn vader Hersch en die
van Rafael Lemkin, beide Pools-Joodse rechtsfilosofen, zijn zeer bepalend voor het internationaal recht
geweest en dus van groot belang voor mijn vakgebied. Ik wilde hun ideeën graag onder de aandacht
brengen van een groter publiek in East West Street.
Beide mannen probeerden zoveel mogelijk internationale steun te verwerven voor hun ideeën hierover.
Dit bleek niet eenvoudig, want een aantal landen
wilde niet berecht worden voor de eigen misdaden
tegen de menselijkheid.’
Wat was het verschil tussen hun ideeën?
‘Zij waren sterk verdeeld over de vraag: “Hoe zou
het internationaal recht kunnen bijdragen aan het
voorkomen van massamoorden?” Bescherm het
individu, vond Lauterpacht. Bescherm de groep,
meende Lemkin. Lauterpacht pleitte voor de term
‘misdaden tegen de menselijkheid’ en vond dat je
het individu centraal moest stellen. Als de misdaden
in een land jegens het individu zo verschrikkelijk zijn,
dan mag de internationale gemeenschap ingrijpen.
Zijn stadsgenoot Lemkin bedacht het woord ‘genocide’ (volkerenmoord), een samenstelling van het
Griekse ‘genos’, volk, en achtervoegsel -cide van
caedere, doden, uit het Latijn. Hij stelde de etnische
of nationale of religieuze groep centraal: als een
bevolkingsgroep systematisch en planmatig wordt
vermoord, zou deze misdaad een genocide zijn en
moest de internationale gemeenschap ingrijpen.

Lauterpacht maakte zijn ideeën kenbaar aan Robert
Jackson, die later op 2 mei 1945 door de Amerikaanse president Harry Truman werd aangesteld als
hoofdaanklager van het team dat de voornaamste
Duitse oorlogsmisdadigers moest berechten na de
oorlog. De rechtsgeleerden moesten bij de Neurenbergse processen ook de nazi-oorlogsmisdadigers
berechten, die hun gehele families hadden vermoord.
Op het moment dat de twee mannen de rechtszaal
betraden, wisten zij dat nog niet. Lauterpacht
zat in het Britse team van aanklagers en Lemkin
adviseerde de Amerikaanse hoofdaanklager. Van
20 november 1945 tot en met 1 oktober 1946 werden
in Neurenberg voor de eerste keer in de geschiedenis individuele nationale leiders berecht voor hun
oorlogsmisdaden. Tijdens mijn onderzoek vond ik
alle geluidsopnamen hiervan in de kelders van het
Vredespaleis in Den Haag. Deze geluidsopnamen
zouden gedigitaliseerd moeten worden en op het
internet toegankelijk moeten zijn, zodat de wereld
deze processen en misdaden niet kan vergeten.’
Wat geeft u hoop voor de toekomst van
het internationaal recht?
‘Op 10 december 2018 herdenken we het zeventigjarig bestaan van de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens, die werd aangenomen door
de Verenigde Naties op 10 december 1948. En
Holocaust Memorial Day op 27 januari - de dag
waarop Auschwitz werd bevrijd in 1945 - herinnert
ons eraan dat de laatste overlevenden bijna verdwenen zijn. Het is van groot belang om de verhalen
van de eerste generatie te blijven doorgeven.
Mijn moeder is geboren in 1938, ze is nu tachtig.
Nu kan ze er nog over vertellen! Ik voel een
7
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verantwoordelijkheid om de geschiedenis door te
geven. Het is volgens mij geen toeval dat we - met
het wegvallen van de eerste generatie, die ons nog
steeds op de verschrikkingen van de Holocaust kan
wijzen - mogelijk opnieuw het nationalisme zien
opkomen, dat ruimte geeft aan populisten.
Daarom is het van groot belang om de toorts van
de vrijheid, van internationale samenwerking en internationaal recht te blijven doorgeven. Ik zie het als
onze taak om te spreken voor degenen die dat niet
meer kunnen. Ik geef hen een gezicht, opdat wij hen
niet vergeten. Mijn boeken zijn een ode aan mijn
grootvader, de ideeën van Lauterpacht en Lemkin,
en het hele concept van internationale strafhoven en
gerechtigheid. Het internationaal strafrecht staat nog
in de kinderschoenen vergeleken bij de eeuwenlange ontwikkeling van het nationaal strafrecht. Een
Engelse collega-barrister zei eens: zover waren wij in
1400 en kijk hoe we er nu over denken! Er is nog een
lange weg te gaan voor het internationaal strafrecht,
het is een lang maar noodzakelijk spel zoals ik het
altijd noem. Mijn verhaallijnen in East West Street
tonen aan dat er ook na vele jaren nog ontbrekende
puzzelstukjes gevonden kunnen worden. Elk detail
telt en niets blijft helemaal geheim!’
Interview: Ellen Lock

Philippe Sands, Londen 2018.

Reserveren toegangsbewijzen
‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing 2019
Voor de Engelstalige ‘Nooit Meer Auschwitz’ Lezing door
professor Philippe Sands op donderdag 24 januari 2019
in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam is
een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar. U kunt
zich, zolang er plaatsen beschikbaar zijn, voor de lezing
inschrijven tot 17 januari 2019 via www.aanmelder.nl/
nmalezing2019
Bij technische problemen kunt u ons bereiken via tel:
020-6564802 (uitsluitend bereikbaar op werkdagen
van 14.00-16.00 uur).
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De organiserende instellingen willen
de boodschap ‘Nooit Meer Auschwitz’
ook bij jongeren levend houden.
U kunt dus ook uw kinderen en/of kleinkinderen inschrijven voor de lezing.
De lezing begint om 15.00 uur en
duurt tot 16.30 uur. Aansluitend is er
tot 18.00 uur gelegenheid om na te
praten. De zaal is open om 14.30 uur.

Foto’s: Familiealbum Hetty Schoorel

V.l.n.r.: Broer Jan, vader Jan, Hetty en moeder Corry Schoorel, Kali Mas, Boemidjawa Java, 1938.

Dankzij mijn vogeltje overleefde ik alles.
Hetty Schoorel
smokkelde haar
zangvogel mee
het kamp in.

Hetty Schoorel kreeg haar zangvogel, een Aziatische koetilang ofwel
geelbroekje, toen zij twaalf jaar was. ‘Mijn broer vond hem als kuiken
en ik voedde hem met alle liefde op. We waren onafscheidelijk en
ik smokkelde hem, ondanks het verbod op huisdieren, in een rieten
mand mee naar het jappenkamp Halmaheira.’
Indisch
‘Mijn grootvader was een Hollandse controleur van rijstplantages
die met een Javaanse was getrouwd. Mijn vader volgde een studie
voor gymleraar en massagetherapeut in Amsterdam. Daar leerde hij
mijn katholieke moeder kennen, maar mijn vader moest niets van het
geloof hebben. Toch trouwden ze. Op 24 mei 1930 werd ik geboren
in Amsterdam, twee jaar na mijn broer Jan. Vanwege de Duitse oorlogsdreiging vertrok mijn vader met zijn gezin naar Nederlands-Indië
in 1938. Nadat we in Batavia arriveerden met de Van Oldenbarnevelt,
verbleven we in het hotel Tjikini tot mijn vader een woning vond in
Meester Cornelis. Later verhuisden we naar Bandoeng waar mijn vader
aan de slag kon als gymleraar op de hbs. Mijn grootste wens was
dierenarts worden of biologie gaan studeren, want ik was gek op
dieren en planten. En nog steeds.’

9

Hetty Schoorel met haar vriendin Joke Blekkingh
Moeder, Corry Schoorel-de Vries, met mijn vogel ‘Tjoesmai’.

op de Dam in Amsterdam, 1947.

Oorlog
‘Later in Soerabaja gingen mijn broer en ik naar
school. Nadat Pearl Harbor was aangevallen op
7 december 1941 werden er in de tuinen schuilkelders gebouwd. Wij moesten vaak oefenen om
in deze schuilkelders te verblijven. Daar haalden we
als tijdverdrijf de draden uit lakens, dit heette Engels
pluksel en het werd gebruikt als verband door de
verplegers van het Rode Kruis. De sirenes werden
steeds gecheckt en er vlogen vaak Japanse vliegtuigen over. Als kind luisterde ik veel naar de radio
en dan hoorde je de tekst “Vliegtuigen naderen
Soerabaja!” vaak voorbijkomen. Mijn vader was gemobiliseerd bij het KNIL in Soerabaja en moest zich
direct na de capitulatie op 8 maart 1942 melden bij
de Japanners op het jaarmarktterrein. Mijn moeder
en ik mochten hem bezoeken in het mannenkamp.
Ook zag ik mijn vader nog voorbijkomen in een
stoet krijgsgevangenen, daarna zagen we hem niet
meer. Toen mijn vader werd geïnterneerd, zag mijn
moeder haar kans schoon om mij alle katholieke
gebeden bij te brengen. Jan had niets met het
geloof. In die nare eerste dagen van de Japanse
bezetting vond Jan een nest jonge koetilangs op
een achtergalerij bij een vriendje. De moeder was
getroffen door een besje uit een blaaspijp (toeloep)

en zijn vriend zei dat hij een vogeltje mocht meenemen in ruil voor een andere blaaspijp. Mijn broer
vond thuis nog een geschikte gordijnroede en ruilde
dit wapen voor de piepjonge koetilang. Alsof ik zijn
moeder was voedde ik hem met mijn mond. Ik gaf
hem de zelfverzonnen klanknaam ‘Tjoesmai’.’
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Alle dieren werden meegenomen
‘Onze woonwijk Darmo in Soerabaja werd omheind
door een afrastering. Al snel mochten we er niet
meer uit en voortaan werd het Darmokamp bewaakt
door Japanse soldaten. Er kwam een ander gezin
bij ons in huis wonen en een dame met een hond
verbleef in onze garage. Op een dag moesten alle
huisdieren bij de Japanners worden ingeleverd, die
ze meenamen in hun vrachtwagens. Ik moest onze
kat met jongen inleveren en eigenlijk al mijn vogels
afstaan, maar mijn jonge zangvogel wist ik te verstoppen. Een buurmeisje kon haar poppenhuis niet
meenemen naar een ander huis in het kamp en gaf
dit aan mij. Van het dak van het poppenhuis maakte
ik een kooitje. Ik knipte de staart van mijn vogeltje
af zodat hij precies in de nok paste.
Mijn moeder was heel vindingrijk. Om wat geld te
verdienen kookte ze voor wel vijftig man. Zo hadden
we het in het Darmokamp nog redelijk goed.

Verboden te zingen
‘Het was heel heet in de trein en de reis duurde
voor je gevoel een eeuwigheid, want we wisten de
bestemming niet. Uiteindelijk kwamen we aan op
station Semarang en werden we per vrachtauto
naar het kamp Halmaheira gebracht. Zodra we daar
aankwamen zag ik mijn vier jaar oudere beste vriendin Joke, die me huilend om de hals vloog. Ze zei:
“Hetty, het is hier zo verschrikkelijk!” Ik antwoordde
haar: “Kind, we komen er samen wel doorheen!”
Dit kamp bestond uit diverse kleine huisjes. Het
lukte ons zo’n huisje te bemachtigen, dat weliswaar
lekkages had, maar alles was beter dan met zoveel
vrouwen op elkaar te zitten. Mijn moeder moest vaak
buiten het kamp grassprietjes trekken of patjollen,
de grond bewerken. Ik behoorde in het kamp tot
de sterke vrouwen. Ik was twaalf jaar en zat vaak in
de keukenploeg. Samen met Joke moest ik zware
pannen sagopap of waterige soep sjouwen en erin
roeren op het vuur. Ik zong vaak Engelse liedjes,
zoals liedjes van Walt Disney’s beroemde tekenfilm
Sneeuwwitje, als ik aan het werk was. Dan zongen
de andere vrouwen mee, maar op een gegeven
moment werd het zingen verboden. Toen begon
ik liedjes te fluiten, tot dit ook niet meer mocht.
Tussen het corvee door konden Joke en ik soms
even op een grasveld liggen en naar de wolken
staren. We dagdroomden samen wat we zouden
doen als we vrij waren.’
Mijn vogel werd afgepakt
‘In Halmaheira vond ik een prullenbak van gaas.
Ik stak er een stokje doorheen en deed er een stuk
karton onder. Dit was een mooi kooitje voor mijn
vogel. Hij vloog een paar keer per ongeluk weg,
maar kwam altijd weer bij mij terug. Ik voedde hem

Foto’s: Familiealbum Hetty Schoorel

Toen we naar een volgend kamp moesten, kreeg
ik een rieten mand van moeder waarin zowel mijn
kleding als ook het vogelhuisje paste. Mijn vogeltje
bleef rustig zitten en was precies op tijd stil als er
gevaar dreigde.’

Hetty met haar vogel op haar hand, moeder en
broer Jan, Rivierenlaan, Amsterdam, 1948.

alsof ik zijn moeder was en hij deed baltsdansjes
voor me alsof ik zijn partner was. Hij wist alles van
me, omdat ik hem alles toevertrouwde. Ook van
alle nare dingen die gebeurden in het kamp stelde
ik hem op de hoogte. Een aantal marinevrouwen
weigerden principieel om luchtgaatjes in Japanse
petten om te zomen. Volgens de Conventie van
Genève hoefden zij niet mee te werken aan oorlogsmateriaal van de vijand. Dit kwam hen duur te staan.
Over het hele kamp was hun gegil te horen. Mijn
broer moest de volgende ochtend het bloed en de
peuken in het kampkantoor opruimen.
Een paar dagen later zat mijn vogeltje tijdens het
appèl op mijn schouder. Ineens pakte een bewaker
hem zomaar van mijn schouder en nam hem mee
naar het afschuwelijke kampkantoor. Met bonzend
hart rende ik daar naar binnen en pakte diep buigend mijn vogel weer terug. Wonder boven wonder
reageerde de Japanner niet. Uit angst dat hij zich
zou bedenken, verstopte ik me uren in een hokje
met een overvolle wc waar maden in krioelden,
voordat ik naar huis durfde te gaan. Een keer zei
een meisje: “Waarom eet je jouw vogeltje niet op?”
Zij begreep er helemaal niets van. Ik antwoordde
onthutst: “Hij weegt haast niets en is juist mijn
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steun en toeverlaat!” Een kat die uit een kampong
was komen aanlopen en die ik ook koesterde,
verdween wel in de soep. Van mijn vogel bleven
de vrouwen gelukkig af.’
Ziek
‘Begin mei 1945 kregen alle moeders met zonen
vanaf tien jaar bericht dat zij zich op het plein moesten melden met een koffer. Mijn veertienjarige broer
moest ook weg naar een apart jongenskamp. Zeer
ontdaan mochten de jongens nog even langs de rij
moeders en zussen lopen en toen zei Jan heel verbeten tegen mijn moeder: “Zie je wel dat God niet
bestaat!” Hij werd overgebracht naar het jongenskamp Bangkong en heeft de eerste drie maanden
niet gesproken. Een half jaar later kreeg mijn moeder
een tekening van Jan. Het was een potloodtekening
van Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd.
Wij waren heel blij met zijn teken van leven.
Mijn moeder legde met de andere vrouwen vaak
het Ouijabord om bijvoorbeeld geesten te vragen
hoe lang de oorlog nog zou duren. Een potlood
werd rondgedraaid en stopte steeds bij een letter
op het bord waardoor woorden ontstonden. Bij mijn
moeder werd er door een overleden oom aangegeven: “Ga naar huis, je dochter is erg ziek!” Op dat
moment bleek ik werkelijk met levensbedreigende
hoge koorts door een voedselvergiftiging van een
cassave op bed te liggen. Gelukkig bleef ik leven,
want hieraan kun je doodgaan. Kort daarna kreeg
ik hartklachten, ik was te sterk vermagerd en ik
mocht van de kamparts geen zwaar werk meer doen.
In Halmaheira kwamen zo’n driehonderd zieke mannen vanuit kamp Bangkong om verzorgd te worden.
Mijn moeder zorgde samen met een professionele
verpleegster voor deze doodzieke mannen. Elke
week stierf er een aantal aan besmettelijke ziektes.
Om troost en afleiding te bieden op hun ziekbed
ging ik soms met mijn moeder mee met mijn vogeltje
op mijn schouder. Zo kon Tjoesmai deze mannen
in hun laatste uren nog bijstaan en opvrolijken met
zijn aanwezigheid.’
12 Aanspraak - december 2018

Hetty Schoorel met de mand waarmee ze haar vogel
het kamp Halmaheira in smokkelde.

Troostmeisjes
‘Op een dag kwam een aantal Japanners in het kamp
om meisjes te ronselen als hulp in de huishouding
of als troostmeisje. Ik was natuurlijk als de dood om
gekozen te worden en had expres roet uit de stookplaats op mijn gezicht en in mijn haren gesmeerd.
Ook liep ik langs hun tafels op de zijkant van mijn
voeten. Gelukkig werd ik niet meegenomen.’
Het weerzien
‘De bevrijding kwam heel onverwachts. We zagen
een vliegtuig laag overvliegen met de drie kleuren
van de Nederlandse vlag op de romp. Ik kon het
bijna niet geloven. Opeens werd meegedeeld dat
de Japanners ons voortaan zouden beschermen
tegen de Indonesische vrijheidsstrijders. Mijn broer
is vlak na de bevrijding nog door de afvoergoten
van kamp Bangkong naar ons kamp in Halmaheira
toe gekropen. Levensgevaarlijk, want er lagen overal
Indonesische sluipschutters op de loer. De kampleidster zei streng tegen mijn moeder dat hij weer terug
moest. Mijn moeder werd ziedend van woede en
beet haar toe: “Als je er nog één keer iets van zegt,
dan bijt ik je je strot af!”

Kort daarna gingen mijn ouders uit elkaar. Dat
kwam vaker voor bij echtparen die drieënhalf jaar
gescheiden van elkaar gevangen hadden gezeten.
Ook in die nare tijden van de scheiding bleef mijn
koetilang mijn beste vriendje. Tjoesmai is zestien
jaar geworden.

Mijn medaillon met mijn vogel Tjoesmai.

Vanaf half oktober 1945 werd Hamaheira aangevallen
door jongemannen met bamboesperen. Vanaf de
vier hoeken van het kamp schoten de Japanners met
mitrailleurs op hen. Het waren hevige gevechten.
De Brits-Indische Gurkha’s en Sikhs kwamen ons bevrijden en brachten ons naar de haven in Semarang.
Mijn moeder en ik wilden met Tjoesmai in mijn mand
aan boord gaan, maar op de loopplank werden we
tegengehouden, want de vogel mocht niet mee.
Ik maakte een scène, want ik wilde niet mee naar
Holland zonder mijn vogel. Mijn moeder heeft moeten praten als Brugman met de kapitein, die uiteindelijk een oogje wilde dichtknijpen. “Houd de vogel
in uw hut onder de dekens als er inspectie komt.”
En alsof hij het wist, vloog Tjoesmai telkens als er op
de deur geklopt werd onder de dekens. Mijn broer
zat op een schip dat een dag voor ons was vertrokken. Mijn vader had de dwangarbeid op drie Ambonese eilanden overleefd. Hij stuurde mijn moeder
een telegram aan boord: “Ik zit vlak achter jullie!”
Zo kwamen we min of meer gelijktijdig in Holland
aan. Ons vogeltje ging ook mee naar Amsterdam,
waar ik altijd goed voor hem heb gezorgd.’
De vogel was gevlogen
‘Tjoesmai ontsnapte in Amsterdam een keer. Toen
mij ter ore kwam dat een dame in de buurt hem had
gevonden, belde ik bij haar aan. Zodra de dame zag
hoe hij begon te zingen, zei ze: “Oh, ik wist niet dat
hij kon zingen!” en toen begreep ze wel dat hij van
mij was. In 1949 kreeg ik nog een zusje, Annegreet.

In 1989 ben ik teruggegaan naar Indonesië om
de kampen te zien. Omdat ik dat toch wel spannend
vond, besloot mijn schoonzoon Rob, die op dat
moment ook in Indonesië op reis was, mij te vergezellen. Rob is de man van mijn dochter. Zij is
vernoemd naar mijn beste vriendin Joke. De huisjes
in Halmaheira stonden er nog precies zo, maar nu
omgeven door bloeiende planten en bloemen.
En ook ons huis stond er nog. Het was goed om
dit samen met mijn schoonzoon te kunnen doen.
Later ben ik met mijn broer naar een Halmaheirareünie geweest en de mensen vroegen me hoe het
mijn vogeltje was vergaan. Tjoesmai had hen ook
veel troost en afleiding geboden. Ik draag zijn foto
elke dag bij me in dit medaillon. Mijn laatste wens
is om met hem gecremeerd te worden. Zijn doodskistje heb ik voor dit doel bewaard. Soms praat
ik nog tegen hem.’
Interview en foto’s: Ellen Lock
Hetty Schoorel, 2018.

Verzetsvrouw Mia Lelivelt vertelt

duikers in huis spanning meebracht voor het hele gezin.

Foto: Ellen Lock

hoe de opvang van vele onder-

Mia Lelivelt, 2018.

Wie goed doet, goed ontmoet!
‘Ons dorp Lichtenvoorde in de Achterhoek lag precies op de vluchtroute voor onderduikers naar het
zuiden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Al snel na
de Duitse inval in mei 1940 werd mijn vader Martin
Lelivelt door het verzet gevraagd om onderduikers
in zijn huis en bij boeren in de omgeving onder te
brengen. Hij betrok mij bij deze taak.’ vertelt zijn
dochter Mia Lelivelt (93). Zij woont nog altijd in het
ouderlijk huis in de Martin Leliveltstraat, die naar
haar vader is vernoemd. De verzetsvrouw vertelt
over hoe de opvang van vele onderduikers in huis
spanning meebracht voor het hele gezin.
Een geheime voorraadkast
Mia Lelivelt: “Mijn vader was timmerman en had
met zijn twee broers een aannemersbedrijf aan de
overkant van ons huis in Lichtenvoorde vlakbij de
14 Aanspraak - december 2018

Duitse grens. Mijn Duitse moeder kwam uit Osnabrück en werkte als au pair voor een zieke vrouw
in Lichtenvoorde toen zij mijn vader ontmoette. Zij
trouwden en in dit rooms-katholieke gezin ben ik
geboren op 4 april 1925. Ik kreeg twee broers, Joep
en Martin, die allebei nog in leven zijn. Als kind
logeerde ik voor de oorlog veel bij mijn grootouders
in Osnabrück, een Duitse garnizoensstad. De laatste
keer dat ik er logeerde in 1935 ging vijf minuten na
mijn aankomst de bel. Het bleken de Bruinhemden
te zijn met de vraag of ik Nederlandse kranten in
mijn bagage had. Vanwege de Hollandse familie
werd mijn Duitse familie extra in de gaten gehouden
door de nazi’s. Mijn Duitse ooms waarschuwden ons
al vanaf 1933 voor de onrustige ontwikkelingen in
nazi-Duitsland. Ze zagen de legerbasis in Osnabrück
snel uitbreiden en zeiden: “Jullie moeten je qua

Foto’s: Familiealbum Mia Lelivelt

Mijn vader Martinus, oud-tante Mietje, baby Mia

Bidprentje van mijn Eerste Communie, Mia 7 jaar.

en moeder Johanna Lelivelt, 1925.

voedselvoorraden maar op het ergste voorbereiden.
Met deze toenemende troepenmacht is er vast en
zeker oorlog op komst!”
Dit advies nam mijn vader ter harte. Al in 1938 maakte hij met mij als zijn ‘krullenjongen’ een onzichtbare
extra zolderruimte als geheime voorraadkast voor
huisraad van allerlei aard. Niemand wist van deze
geheime zolder, alleen mijn vader, moeder en ik.’
Dringend behoefte aan opvang
Op de ochtend van 10 mei 1940 vielen de Duitse
gemotoriseerde troepen Nederland binnen. Ze
stuitten aan de grens met de Achterhoek op weinig
verzet van de Nederlandse grondtroepen te fiets of
te paard. De Duitse soldaten waren op snelle doortocht naar het Nederlandse front aan de IJssel en de
Grebbeberg. Terwijl de luchtoorlog boven Lichtenvoorde dag en nacht doorging in die eerste oorlogsdagen, ontstond in de gemeente Lichtenvoorde
een verzetsbeweging. Er was dringend behoefte aan
opvang voor ontsnapte krijgsgevangenen en plaatselijke onderduikers. In de gemeente Bochelt was
een Duits krijgsgevangenenkamp waaruit wel eens
Fransen en Joegoslaven ontsnapten.
Vanuit een persoonlijk netwerk van kerkelijke contacten binnen de regio’s Enschede – Apeldoorn – Maastricht moesten deze voortvluchtigen en onderduikers
de grens naar het zuiden over worden gezet. Mia
vertelt: ‘Al in de eerste oorlogsdagen werd vader

door het verzet in Lichtenvoorde gepolst of hij onderduikers in huis wilde nemen. Vader antwoordde:
“Dit moet ik eerst even voorleggen aan mijn vrouw
en dochter.”’
Betrokken bij het verzet
‘Vijftien jaar was ik, toen vader mij vroeg hem te
helpen in het verzet. Hij gaf me nog enige bedenktijd: “Mia, geef niet meteen antwoord, want als je
‘ja’ zegt, dan kun je niet meer terug!” Ik twijfelde
er geen moment over, als zoiets je gevraagd wordt,
dan is dat je opdracht. We dachten dat het voor
korte tijd zou zijn en om enkele personen zou gaan,
maar al met al hebben we vele tientallen onderduikers kunnen redden. Ik was nooit bang voor Duitsers,
want dankzij de vele logeerpartijen bij mijn grootouders in Osnabrück sprak ik de taal goed. Bovendien wist niemand in de buurt ervan, dus er kon
niks gebeuren, dacht ik. Mijn moeder was wel bang,
dus we hielden haar er zoveel mogelijk buiten.
Niemand van de familie wist van ons verzetswerk
om zo niemand in gevaar te brengen. Vader zou niet
naar de vergaderingen van het verzet gaan om zijn
Duitse schoonfamilie niet in gevaar te brengen als
hij gepakt zou worden. Hij had alles zorgvuldig
voorbereid en we hadden genoeg groente uit eigen
tuin voor de gasten. Soms haalde vader om vijf uur
‘s morgens onderduikers op uit de kerk, nog voor de
vroegmis. Hij liet mij warm badwater klaarzetten en
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uit vrees voor ongedierte moest ik hun kleren verbranden. Gelukkig had mijn moeder bij haar huwelijk
een degelijke Duitse uitzet gekregen, zodat we altijd
voldoende linnengoed hadden voor de jongemannen. Als mijn moeder een pak zocht voor mijn vader
in zijn kledingkast, dan zei ik, “Moeder, u hoeft niet
langer te zoeken, want vaders bruine pak is allang
in Frankrijk!”

jongemannen op. Aanvankelijk hielpen we Hollandse
jongens die wilden ontkomen aan de Arbeitseinsatz
via onze neef Albert Postma, die in Nijmegen aan de
Technische School voor Radiotelegrafie studeerde.
Zijn medestudenten haalde ik op van het station in
Lievelde en vader zorgde dat ze bij een boer in huis
terechtkonden. Daar kregen ze te eten, een verblijfplaats en ze konden helpen als knecht.
Vanaf eind 1942 werd onze voorraadkast als schuilplaats gebruikt voor neergestorte geallieerde piloten
die bij ons arriveerden. In huis moest ik de Hollandse
onderduikers van hen gescheiden houden, zodat
ze - als ze later op een volgend adres toch gepakt
werden - onze pilotenhulp niet zouden kunnen
verraden. Voor iedere piloot moest ik kijken of de
kust veilig was om naar het toilet te gaan. Een zeer
enerverende opdracht. Later in de oorlog kregen we
ook Joden of verzetsmensen in huis, die op de vlucht
waren. Zodra hun valse papieren door het verzet gereed waren gemaakt, werden ze door anderen tot de
zuidgrens van ons land begeleid, om via de mergelgrotten bij Maastricht naar België te ontkomen. Het
was voor het verzet nog een hele kunst om papieren
te vervalsen, want in elk land had je andere stempels en foto’s nodig voor je paspoort. In Nederland
waren de pasfoto’s links en profil, in België rechts en
profil en in Frankrijk en face. We moesten oefenen
dat ze zich doof hielden in de trein bij een controle.’

Uiterst voorzichtig te werk gaan
‘In een klein dorp als Lichtenvoorde hield iedereen
alles in de gaten, dus we moesten uiterst voorzichtig
te werk gaan. Het was onmogelijk om de was van
de onderduikers aan de lijn te hangen in de tuin,
want er was immers maar één volwassen man in huis
en dat zou opvallen. Aan de rand van het dorp was
onze timmerwerkplaats aan de overkant van ons huis.
Ook de Duitsers maakten gebruik van onze werkplaats, daar ontkwam je niet aan. Zelfs de familie van
vader in het dorp wist van niets, omdat we niemand
in gevaar wilden brengen. Alleen de lokale verzetsleider wist van de geheime schuilplaats en kreeg de
sleutel. Zo kon het gebeuren dat hij in alle vroegte
een of twee onderduikers bij ons afleverde en dat
wij op die dag zelf pas merkten met hoeveel man we
’s avonds aan tafel zouden zitten. In onze geheime
zolderruimte pasten hooguit twee à drie onderduikers. Telkens vingen we dus maar één of twee

Verraad
‘Op 20 april 1944 werd mijn vader - na te zijn verraden - door de Duitsers bij ons thuis opgepakt.
Om drie uur ‘s middags stonden de Duitse soldaten voor de deur. Gelukkig kon ik op dat moment
nog snel onze twee onderduikers, een Engelse en
een Amerikaanse piloot, op zolder verstoppen in
de schuilplaats. De Duitsers doorzochten ons huis,
vonden verder niemand en vervolgens ondervroegen
zij iedereen. Zo kalm mogelijk kwam ik de trap af.
‘Mein Gott, meine Kartoffeln’, zei ik. Ik rende naar
de keuken, waar ik de Duitsers meteen kon laten
zien dat ik voor slechts vijf personen de tafel had
gedekt: voor mijn ouders, mijn twee broers en voor
mijzelf. Elk detail telde. De Duitse soldaten hebben
de schuilplaats niet ontdekt, maar namen mijn vader
toch mee. Vader zei nog tegen mij: “Mia, zorg goed
voor je moeder!” Nadat vader was meegenomen,
besloten moeder en ik om niemand meer in huis te

Martinus Antonius Lelivelt, 17 januari 1896 - 25 juli 1944.
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Foto’s: Familiealbum Mia Lelivelt

Het monument voor de gefusilleerden in Fort Rijnauwen.

verbergen. Elke keer als de deurbel ging waren wij
doodsbang dat ze ons ook kwamen halen. We zijn
altijd zo uiterst voorzichtig geweest, maar helaas zat
er een verrader in onze verzetsgroep.’
Jullie moeten voor mij bidden
‘Mijn vader werd afgevoerd naar kamp Vught. Hij is
gemarteld, maar ze kregen niets uit hem. Vervolgens
is hij naar de gevangenis Wolvenplein, de Duitse
gevangenis voor politieke gevangenen in Utrecht,
overgebracht. Deze gevangenis werd bewaakt door
Nederlandse SS-soldaten. We kregen nog een klein
briefje uit deze gevangenis in zijn handschrift: “Jullie
moeten voor me bidden, want ik zit in zwaar weer
en vrees voor mijn leven.”
Zes weken later is hij ter dood veroordeeld wegens
‘begunstiging van de vijand’ en op 48-jarige leeftijd
is hij gefusilleerd op 25 juli 1944 in Fort Rijnauwen
in de provincie Utrecht. Vanaf 1942 werd dit fort
gebruikt als munitieopslag- en executieplaats voor
Nederlandse en Belgische verzetsstrijders. Tegen
ons werd gezegd dat zijn lichaam in de hoogovens
was verbrand. Pas na de oorlog hoorden wij via het
Ministerie van Oorlog in Den Haag wat er met vader
was gebeurd. We moesten ook naar Den Haag
schrijven om toestemming voor een bezoek aan het
Fort Rijnauwen te krijgen. Dan waren er altijd officieren bij en kon je nooit alleen zijn met je familie op
de gedenkplaats. Tegenwoordig valt het fort onder
Staatsbosbeheer en moet hun sleutelbezitter het hek

op aanvraag voor je openen. We betreuren het dat
het monument voor vader niet vrij toegankelijk is en
dat ons geen privacy wordt gegund om te rouwen.’
Nog altijd contact
‘Na vaders dood bleef moeder altijd angstig en zij
lag veel op bed vanwege een langdurige bronchitis.
Zoals ik mijn vader had beloofd, zorgde ik goed voor
mijn zieke moeder en twee jongere broertjes, waardoor ik niet kon studeren. Mijn ooms hebben nog
jarenlang geleefd en de zaak gerund. Uiteindelijk
nam mijn jongste broer met zijn neven het familiebedrijf over.
Bij het Fort Rijnauwen is een gedenksteen geplaatst
voor mijn vader en twee andere verzetsmannen uit
Lichtenvoorde, die daar ook zijn gefusilleerd. Op Dodenherdenking probeer ik daar altijd te zijn met mijn
familie en de nabestaanden van de jongemannen
die bij ons in huis waren. Ik denk dan altijd aan mijn
vader en aan al die andere mensen die verraden zijn,
want onze hele verzetsgroep is opgerold.
Na de oorlog onderhielden moeder en ik goede
banden met de vele onderduikers, veelal geallieerde
piloten. Voor zover ik weet, hebben allen de oorlog
overleefd. De Amerikaanse, Engelse en Canadese
jongemannen nodigden mijn moeder en mij uit om
oorlogsherdenkingen bij te wonen in hun landen.
Zo mocht ik eens een krans leggen op de Nationale
Begraafplaats Arlington in Amerika. Ook kwamen de
jongemannen op hun beurt weer bij ons logeren.
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Deze ketting draag ik elke dag.

Ze zijn hier altijd eervol door de burgemeesters
ontvangen. Het Crash Museum in Lievelde dat
Achterhoekse vliegtuigwrakken tentoonstelt, gaf hen
onderdelen van hun toestel mee voor de oorlogsmusea in Amerika, Engeland en Australië. Ter ere
van mijn vaders verzet werd onze straat, de Schievegatsdijk, omgedoopt tot Martin Leliveltstraat.
Inmiddels zijn de mannen die we hebben geholpen
overleden, maar met hun nabestaanden heb ik nog
altijd contact. Zij komen vaak bij mij logeren of in het
hotel in het dorp en dan bezoeken we samen het
monument voor mijn vader en de begraafplaats in
Lichtenvoorde. Op deze begraafplaats adopteerde
ik het graf van de Engelse vlieger Ronald Jacques
dat ik voor zijn Engelse familie verzorg, omdat mijn
vader geen officieel graf heeft kunnen krijgen.’
Alles komt van boven
‘Er was een RAF-piloot, Johnny Remington, instructeur bij de Royal Air Force Educational Service, die
na de oorlog in Lichtenvoorde naar ons huis terugkwam om mijn hand te vragen. Mijn moeder gaf mij
een negatief huwelijksadvies, omdat zij haar familie
in Duitsland tijdens de oorlog zo had gemist.
Na de oorlog kreeg zij geen toestemming om haar
18 Aanspraak - december 2018

Interview: Ellen Lock
Mia Lelivelt, 2018.
Foto: Ellen Lock

Inscriptie van RAF-piloot Johnny Remington.

stervende moeder in Osnabrück te bezoeken, omdat
de stad onder Britse controle viel. Ze zei: “Kind je
kunt niets doen voor je familie in het buitenland als er
weer een oorlog komt. Begin er maar niet aan!” Zijn
protestantse geloof was ook een obstakel, want in die
tijd ging je niet met iemand van een ander geloof.
Het zwaarst woog de opdracht van mijn vader dat ik
voor mijn moeder en broertjes moest zorgen, dus kon
ik niet met hem mee naar Engeland. Al met al was
mijn antwoord aan Johnny dus “nee”. Alles komt van
boven, zo ben ik opgevoed. Toch heeft Johnny me
nog vele malen opgezocht en hij gaf mij deze ketting
met een inscriptie en die draag ik elke dag.
Mensen vragen me wel eens: “Zou u hetzelfde weer
doen?” “Ja,” antwoord ik dan, “als mijn lichaam jonger en sterker was, zou ik me nu graag inzetten voor
de vluchtelingen, want ook vandaag de dag hebben
mensen hulp nodig.”
Ik had nog zo graag aan mijn vader willen vragen
of ik zijn laatste wens wel goed heb vervuld. Ik heb
geen spijt dat ik aan het verzet heb deelgenomen.
Mijn vader hielp altijd al mensen, ook voor de oorlog.
We voelden het als een opdracht van Onze-LieveHeer om bij het verzet te gaan. Wie goed doet,
goed ontmoet!’

Zoek?!
De redactie stelt lezers in de gelegenheid een korte
advertentie (maximaal 100 woorden) te plaatsen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ontvangen
oproepen kunnen niet altijd direct worden geplaatst,
omdat er veel verzoeken binnenkomen. De redactie
neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van de oproepen. Alle oproepen zijn te zien op de
website www.svb.nl/wvo of www.pur.nl
Ik ben op zoek naar mogelijk overlevende exgevangenen van concentratiekamp Pölitz/Police.
Volgens ooggetuigen werd mijn vader, Jan Goubitz,
doodgeschoten tijdens een dodenmars vanuit kamp
Pölitz/Police, omstreeks 15 april 1945. Ab Goubitz,
P.O. Box 35986, Browns Bay, Auckland 0753,
New Zealand, tel: 0064 9 0210783221, e-mail:
ab.goubitz@xtra.co.nz
Arbeitseinsatz. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
zoekt mannen die tijdens de oorlog hebben deelgenomen aan de gedwongen tewerkstelling in
Duitsland. Wilt u uw herinneringen met ons delen
in een kort vraaggesprek? Of heeft u materiaal zoals
dagboeken, brieven of ander materiaal van een
arbeider uit de Tweede Wereldoorlog? Dan horen
we dat heel graag van u. Het doel is om een studie
te maken van de herinneringen van gedwongen
tewerkgestelden tijdens de Arbeitseinsatz. Alvast
hartelijk dank! Medewerker Renske Krimp ontvangt
uw reactie graag via e-mail: renske.krimp@4en5mei.nl
of tel: 020-7183512. Nationaal Comité 4 en 5 mei,
Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
Ik zoek familie van Max van Rhijn, die rond 1900
naar Elisabethville, Pennsylvania of Bogota, New
Jersey in de USA emigreerde. Zijn broer David was
getrouwd met Keetje Berkelouw uit de Dahliastraat
1b in Hillegersberg. Meyer of (Max) had een zoon
van 20 -25 jaar genaamd Babe die hij in 1938/39 naar
België stuurde om zijn oom Emanuel te bezoeken.

Emanuel reed Babe naar de familie in Nederland.
Ik ontmoette Babe in het huis van zijn oom David
in Hillegersberg. Alle informatie is welkom: Jack
Boeki, 1 Aberfoyle Crescent, suite 1104, Toronto,
Ontario, Canada M8X2X8, tel: 416-231-8228,
e-mail: jam.boeki@gmail.com
Het Changi Museum in Singapore zoekt verhalen,
spullen of foto’s over de oorlogstijd. Deel uw verhalen en/of geef een object. Was u of uw familielid
of uw vriend een krijgsgevangene of burgergeïnterneerde in de Changi-gevangenis? Heeft u brieven,
foto’s of talismans van familie of vrienden die daar
gevangen zaten? Schrijf s.v.p. naar het Changi_Museum@nhb.gov.sg om uw verhalen of persoonlijke
spullen met ons te delen zodat het Changi Museum
ze kan bewaren voor toekomstige generaties om van
deze oorlogsgeschiedenis te leren.
Kunstschilder George Beer (1872-1944) werd vanuit
het Ramakamp overgeplaatst naar Tjimahi waar hij
stierf. Hij werd tijdens verhoor door de Kempetai
mishandeld omdat hij geen namen van verzetsmensen wilde geven. Is er iemand die van George Beer
gehoord heeft of iets weet over het verzet tegen de
Japanners? In 1938 was George administrateur bij de
dakpannenfabrieken in Tjitjalengka. Carla van Beers,
Piet Heinstraat 119, 2518 CG Den Haag, tel: 0611382422, e-mail: info@familiearchieven.nl, website:
www.carlavanbeers.nl
De Stichting Herdenking Birma Siam Spoorweg
en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS) organiseert een
pelgrimsreis langs het Thaise deel van de BirmaSiam Spoorweg. De reis vindt plaats van 14 t/m 24
november 2019. Vanuit SHBSS zullen twee bestuursleden meereizen om de groep te begeleiden. Daarnaast is in de begeleiding voorzien in een arts. Voor
inschrijving, het programma en prijzen kunt u terecht
op de website van SHBSS: www.shbss.nl
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Ten toon
De vrouw als spil van het verzet
t/m 15 september 2019
Nationaal Onderduikmuseum, Aalten
In de tentoonstelling ‘De vrouw als spil van het verzet’ staat de rol van vrouwen tijdens het verzet in
de Tweede Wereldoorlog centraal. Vrouwen speelden een essentiële rol als ‘managers’ van het verzet. Ze opereerden doorgaans in de schaduw van
hun mannen en vaders en vooral na de oorlog bleef
hun werk veelal onbekend. In de expositie staan de
indringende verhalen centraal van de vrouwen die
erbij waren.

&

te doen

Verhalen uit de onderduik
t/m 6 januari 2019
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
‘Verhalen uit de Onderduik’ draait om de verhalen van Joodse onderduikers. In de expositie zijn
foto’s en objecten van het Herinneringscentrum
Kamp Westerbork, het NIOD, het Verzetsmuseum
Amsterdam en het Fries Verzetsmuseum te zien.
Een deel hiervan was nooit eerder in een tentoonstelling opgenomen.

Centraal in de expositie staat een wand met de titel
‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’. Op deze wand
staan de namen van alle niet-Joden die het leven
van Joodse medeburgers hebben gered, met gevaar
voor eigen leven. Van een aantal van hen wordt het
onderduikhulpverhaal uitgelicht. Bijzonder zijn de
niet eerder vertoonde onderduikfoto’s gemaakt in
het Haagse Statenkwartier.
Via niet eerder ontsloten bronnenmateriaal in de vorm
van interviews, brieven, dagboeken, voorwerpen en
foto’s komen deze vrouwen uit de schaduw van de
geschiedenis, die zich vaak alleen richtte op de mannelijke verzetsstrijders. Naast de vrouwelijke kopstukken
uit het verzet is er ook aandacht voor de dochters
die hun ouders bij het verzet hielpen. Bij de expositie
verschijnt een begeleidende catalogus (NederlandsDuits) met foto’s en verhalen van de vrouwen.
Nationaal Onderduikmuseum
Markt 12-16, 7121 CS Aalten
Tel: 0543-471797, e-mail: info@onderduikmuseum.nl
Website: www.nationaalonderduikmuseum.nl
Open: di t/m za 10-17 uur, zo 13-17 uur.
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Om het onderduiken mogelijk te maken waren geld,
relaties en honderden opvangplaatsen nodig. Maar
ook moed en bereidheid om een onzekere toekomst
tegemoet te gaan. Ongeveer 25.000 Joden namen
deze stap. Een deel van hen werd door verraad, toevallige ontdekking of geldgebrek toch opgepakt en
via kamp Westerbork gedeporteerd naar de Duitse
kampen. Naar schatting overleefden 16.000 Joden
dankzij onderduik de oorlog.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen
Tel: 0593-592600, e-mail: info@kampwesterbork.nl
Website: www.kampwesterbork.nl

Verlaging fictief
rendement op
vermogen
MS Oranje | Koers gewijzigd
t/m 18 juli 2019
Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam
Op 8 september 2018 opende Het Scheepvaartmuseum Amsterdam de tentoonstelling MS Oranje
| Koers gewijzigd over het passagiersschip Oranje.
Tachtig jaar na de tewaterlating op 8 september 1938
spreekt dit schip door zijn iconische status en zijn veelbewogen geschiedenis nog steeds tot de verbeelding.
De levensloop van de Oranje is bijzonder; van luxe
droomschip eind jaren ‘30 gebouwd voor de lijndienst tussen Nederlands-Indië en Nederland, naar
hospitaalschip tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Weinig Nederlandse schepen spreken zo tot de
verbeelding als de Oranje: het grootste, mooiste en
snelste passagiersschip dat ooit op een Amsterdamse werf werd gebouwd. De doop van het schip op
8 september 1938 door Koningin Wilhelmina is met
10.000 genodigden dan ook een enorme happening.
Na de oorlog ‘repatrieerden’ talloze personen met
de Oranje van Nederlands-Indië naar Nederland. De
tentoonstelling, opgebouwd uit twee delen, belicht
zowel de geschiedenis van het schip als persoonlijke
verhalen van passagiers uit Nederlands-Indië.
Gerepatrieerden vertellen
Tussen 1945 en 1965 maken naar schatting 300.000
Indische Nederlanders de overtocht naar hun nieuwe
‘vaderland’. Voor enkelen duizenden onder hen is de
Oranje het schip waarmee zich deze koerswijziging
voltrekt. Speciaal voor deze tentoonstelling is een
indrukwekkende film gemaakt, door Coen Verbraak,
van tien gesprekken met gerepatrieerden.
Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam
Tel: 020-5232222, e-mail: info@hetscheepvaartmuseum.nl, website: www.hetscheepvaartmuseum.nl
Dagelijks open van 9-17 uur.

Bij de vaststelling van een inkomensafhankelijke
Wuv-, Wubo- of AOR-uitkering baseren wij ons
op de belastingwetgeving voor de berekening
van het inkomen uit vermogen. Volgend jaar
wordt het fictief rendement op het vermogen
enigszins lager. Het vanaf 1 januari 2019
geldende percentage voor vermogensrendement
is 1,94% (was 2,02%).
Bij een nieuwe vaststelling van uw uitkering
zal dan met het nieuwe percentage worden
gerekend.
Een nieuwe vaststelling vindt plaats bij belangrijke wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden. Daarom moet u de volgende belangrijke
wijzigingen altijd zo spoedig mogelijk aan de
SVB-afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) doorgeven:
• u of uw (huwelijks)partner gaat in een
zorginstelling wonen;
• u wordt alleenstaand door echtscheiding,
beëindiging samenwoning, duurzaam
gescheiden gaan leven van uw (huwelijks)partner of overlijden van uw partner;
• u gaat trouwen of ongehuwd samenwonen;
• u of uw (huwelijks)partner krijgt een nieuwe
bron van inkomsten of verliest een bestaande
bron van inkomsten.
Als wijzigingen niet tijdig aan de afdeling
V&O worden doorgegeven kan er te veel worden
uitgekeerd. Dit bedrag moet dan worden teruggevorderd of verrekend.
U kunt ook zelf verzoeken om een nieuwe vaststelling. Wij berekenen uw uitkering dan opnieuw
op basis van uw actuele inkomsten. Als de nieuwe
berekening gunstiger is wordt uw uitkering
opnieuw vastgesteld.

&

Vraag
antwoord
Ik maak mij zorgen over mijn inkomen als mijn
echtgenoot komt te overlijden. Ik weet niet of
ik dan nog wel alle vaste lasten kan betalen.
Kunt u mij daar duidelijkheid over geven?
Het is verstandig om te weten wat uw inkomen
als een alleenstaande ongeveer zal zijn om later
niet onaangenaam geconfronteerd te worden met
onverwachte tegenvallers op financieel gebied.
Wij kunnen een redelijke inschatting maken van de
gevolgen voor de financiële ondersteuning vanuit
de Nederlandse wetten voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen. Daar hebben wij meestal wel
wat aanvullende gegevens van u voor nodig, zoals
de eventuele pensioenrechten die aan u worden
toegekend als nabestaande. U kunt uw verzoek om
een voorlopige berekening richten aan de Afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de
Sociale Verzekeringsbank. Ons adres kunt u vinden
op de achterzijde van dit blad.
Op mijn Wuv-uitkering kort u inkomsten uit vermogen. Als mijn vermogen is afgenomen of niet meer
bestaat, kunt u dan de korting ongedaan maken?
Als u geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de
oorzaken van de vermogensvermindering en het
vermogen zodanig is verminderd dat het tot een
klaarblijkelijke hardheid zou leiden om de inkomsten
uit vermogen niet te herzien, dan kan de uitkering
opnieuw worden vastgesteld. Bij een verzoek om herziening moet u met bewijsstukken aantonen hoeveel
en waardoor het vermogen is verminderd. Verder
moet uit de aanvraag blijken dat u geen invloed heeft
kunnen uitoefenen op het verlies van vermogen. Een
aanvraag voor een nieuwe vaststelling van uw uitkering op grond van de herziening van de inkomsten uit
vermogen moet u schriftelijk bij ons indienen. Bij de
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Wbp, Wbpzo, Wiv en de AOR gelden andere regels
voor het korten van inkomsten uit vermogen dan bij
de Wuv en de Wubo. Neem voor meer informatie
s.v.p. contact met ons op. Ons adres vindt u op de
achterzijde van dit blad.
Ik ben het niet eens met de afwijzende beschikking
die ik van u ontving. Omdat ik met vakantie ga, kan
ik mijn bezwaar niet binnen 6 weken goed voorbereiden. Kan ik uitstel krijgen voor het indienen van
mijn bezwaarschrift?
U kunt geen uitstel krijgen voor het indienen van een
bezwaarschrift. Dit kunt u oplossen door een voorlopig bezwaarschrift in te dienen waarin u vermeldt dat
u later zult aangeven waarom u het niet eens bent
met onze beslissing. Let er wel op dat u deze brief
dateert en op tijd, dit wil zeggen voor het verlopen
van de termijn van 6 weken, ter post bezorgt. Anders
loopt u het risico dat uw bezwaarschrift te laat is.

BETAALDATA 2019
Hieronder is aangegeven wanneer wij onze
betalingsopdrachten aan de banken versturen.
De betaaldata van de buitengewone pensioenen
die via de Stichting 1940-1945 verlopen, wijken
hiervan af. Bij overboekingen naar het buitenland
is de ontvangstdatum afhankelijk van de werkdagen van lokale banken.
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Horizontaal 1 voorover doen hellen 6 boetseren 12 oud paard
14 aandachtig kijken naar 16 reeds 18 misleidend uiterlijk 21 dwarsmast
22 bandiet 24 energiezuinige verlichting 25 drinkfles van wielrenners
27 zoektuig 28 omslagen maken 29 snater 30 vlaktemaat 32 nachtvogel 34 loflied 35 door te drukken glad maken 38 snelheidswedstrijd
40 opschrift op een boek 41 voorspoed 42 opplakbriefje 45 afwisseling
van eb en vloed 47 vogeleigenschap 48 vogel 50 geluid 51 vlek
53 werpspel met pijltjes 54 vertrokken 55 toegangsweg naar een woning 56 mannetjeshond 57 slipje 58 omroep 59 precies 61 daar
62 handelen 64 plotseling 67 gelden 68 goedaardige spot.
Verticaal 2 peuter 3 geld dat ingezet wordt 4 oosters bordspel
5 boom 7 religieuze 8 landbouwwerktuig 9 jeans 10 plus 11 gerecht
13 scheikunde 15 teken van wrevel 17 vogelnaam 19 kern van een
grap 20 koket 21 meerdaagse etappekoers 23 volwassene 26 vluchtig
beoordelen 31 rijgsnoer 33 voortbrengen 36 geitenbaardje 37 fatsoenlijk 38 pad 39 lichte slaap 43 snelheid 44 kantoormeubel 46 aanwijzend
voornaamwoord 48 schrijver van ‘Das Kapital’ 49 pleisterkalk 52 deel
van Oostenrijk 54 toevluchtsoord 59 onbepaald voornaamwoord
60 insect 62 lidwoord 63 oude lengtemaat 65 rivier in Noord-Italië
66 week persoon.

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 februari 2019 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 september-puzzel
2018: De juiste oplossing was:
‘Pisang’. De winnaars van de september-puzzel 2018 zijn: Dhr. N.C.
Fea, Beenleigh QLD, Australia (1e
prijs); mw. I.L. Von Essen, Eindhoven
(2e prijs), mw. S.B. Van KampenBury, Weert (3e prijs). Van harte
gelukgewenst! U ontvangt het bijbehorende geldbedrag zo spoedig
mogelijk op uw bankrekening.
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Adressen /colofon
Correspondentieadres

Verenigde Staten

Sociale Verzekeringsbank

Consulate General of the Netherlands

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Consular Department

Bezoekadres

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

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

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

Israël
Nederlandse Ambassade

Canada

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 52118

Consulate General of the Netherlands

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

War Victims Department (WUV)

Ramat Gan 52506, Tel Aviv

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

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

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

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl
Australië
Indonesië

Consulate-General of the Netherlands

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

War Victims Department (WUV)

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

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street

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

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022

website: www.nederlandwereldwijd.nl of

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

www.netherlandsworldwide.nl

website: www.nederlandwereldwijd.nl of www.netherlandsworldwide.nl
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de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen-

SVB, t.a.v. Aanspraak
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verzorgt de uitvoering van de Nederlandse
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