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Mag ik u even 
aanspreken?

Twee minuten stilte  –  Op 4 mei vindt jaarlijks 
de Nationale Herdenking plaats. Om 20.00 uur 
worden in het hele land twee minuten stilte in 
acht genomen voor de Nederlandse oorlogs-
slachtoffers. We herdenken al diegenen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa en 
Azië zijn omgekomen of vermoord en allen die 
zijn overleden in latere oorlogssituaties en bij 
vredesoperaties.

Het lijkt alsof deze traditie van twee minuten 
collectieve stilte er altijd al is geweest, maar dit 
is niet het geval. Tradities worden bedacht en 
passen zich daarna aan de tijd aan. De eerste 
collectieve Dodenherdenking voor de gevalle-
nen werd op 9 mei 1945 op de Dam in Amster-
dam gehouden met één minuut stilte. 

Het gemeentebestuur had dat de dag ervoor 
besloten. Deze keer gebeurde dat om 11 uur 
’s morgens. Sindsdien is 74 maal herdacht met 
twee minuten stilte om acht uur ’s avonds. Zo-
wel op 4 mei als gedurende het jaar worden er 
vele plaatselijke herdenkingen bij monumenten 
en begraafplaatsen gehouden voor verschillen-
de groepen slachtoffers van de bezetting en 
vanwege verschillen in opmars, strijd en bevrij-
ding door de geallieerden. 

De bijdrage aan de collectieve stilte kan per-
soonlijk worden ingevuld door alle aanwezigen. 
Het is prettig dat elke nationaliteit en iedere 
religie kan gedenken, bidden of mediteren 
tijdens deze verbindende stilte. ‘Vrijheids-
beroving’ en ‘vrijheid’ zijn begrippen die 

tegenwoordig aan de jongere generaties voor-
afgaand aan 4-5 mei worden bijgebracht via 
reclamespotjes op hun mobiele telefoons. 

Pas als de vrijheid je daadwerkelijk ontnomen 
wordt, weet je hoe het voelt. Zo was er een 
angstaanjagende stilte vlak na de aangrijpende 
aanslag in Utrecht op 18 maart 2019. Premier 
Rutte noemde het een aanslag op onze vrij-
heid, door een of meerdere terroristen, waar 
we nooit voor zullen zwichten. Er werd van 
overheidswege geadviseerd om in de provincie 
Utrecht binnen te blijven omdat de dader(s) 
nog op vrije voeten waren. De zwaar bewapen-
de eenheden op diverse stations en de lege 
pleinen en straten in Utrecht deden denken aan 
de avondklok in een oorlogssituatie.

Op zo’n moment besef je wat een luxe ons 
leven in vrijheid is en hoe verwend wij zijn ver-
geleken met allen die de Tweede Wereldoor-
log hebben meegemaakt en ten opzichte van 
de onvrijheid elders in de wereld. Voor onze 
vrijheid is gevochten en nu merken we steeds 
vaker van dichtbij dat die bevochten moet blij-
ven worden. Daarom herdenken we samen 
‘hen die vielen’ op 4 mei in twee minuten stilte. 

Ruud van Es
Lid Raad van Bestuur SVB
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Boven: De Dam in Amsterdam op 4 mei 2019. Onder links: Toespraak op 4 mei door burgemeester Femke Halsema. 

Onder rechts: Het Koningspaar legt de eerste krans namens de gehele Nederlandse bevolking.



4 mei-toespraak op de Dam 2019. 
Femke Halsema, burgemeester van 
Amsterdam 
Een briefje schrijven of bellen.
Je stem laten horen, of niet.
Je geliefde omhelzen,
de straat oversteken, of niet.
Hier naartoe komen vanavond, naar de Dam op 4 mei. 
Of niet. 

Elke keer, honderden keren op een dag, kiezen wij. 
Zonder na te denken, zonder dwang. 
Natuurlijk zijn er grenzen. Door regels, door afspra-
ken. Er zijn grenzen van wellevendheid. Maar het zijn 
onze grenzen... die wij – vrij en wel – kiezen. 

Vanaf 14 mei 1940 – de dag van de capitulatie – 
was Nederland bezet, onvrij. 
Sommigen zagen groot onheil aankomen. 
Zij vluchtten meteen of pleegden zelfmoord. 
Maar veel mensen hadden nog geen vermoeden. 
Als de Duitse troepen Amsterdam binnenrijden over 
de Berlagebrug, staan er sympathisanten en NSB’ers 
maar ook gewone Amsterdammers langs de kant van 
de weg. Nieuwsgierig, bezorgd, wie zal het zeggen.

Wat doet het met een mens, alle vrijheid te verliezen? 
Bezet te worden? Als de ruimte om je heen krimpt. 
Als de straten worden ingesnoerd door versperringen 
en bordjes ‘Voor Joden verboden’. Als de censuur 
nog maar één mening, één gedachte toestaat. 
Als je niet meer zomaar een brief kan schrijven, je 
geliefde kan omhelzen? Beroofd te worden van je 
stem, vernederd te worden, opgejaagd je te moeten 
verstoppen en – als je joods bent – verdreven te wor-
den uit je stad en je huis, van je familie en je vrienden. 
Iedereen te verliezen.
 
In 1940 is de Joodse Wiesje van Santen 17 jaar. 
Via de onderduik komt zij in het verzet terecht. 
Nauwelijks 19 jaar oud wordt zij door de Gestapo 
gevangen gezet en gemarteld. Ze ontsnapt en 

overleeft uiteindelijk de oorlog. Later keert ‘het 
honderdvoudige zwart van de bezetting’ vaak 
terug in haar gedichten. Net als de vrijheid waar-
voor zij haar leven riskeerde. Over de bevrijding 
schrijft ze:
 
... en dan opeens
Zonder een voorspellend teken
Stap ik uit die nauwe gang;
De koker eigenlijk
Die mij gevangen houdt:
Lang en ondoorzichtig
En heel benauwd
Hij opent zich in losse delen
Panelen
Die achterover wijken
[...]
... en dan opeens 
Verbaasd
Dat niets meer mij omsluit
Stap ik naar buiten ...

We leven nu 74 jaar na de bevrijding. Er zijn nog 
mensen die het verschil tussen bezetting en vrijheid 
zelf hebben ervaren. Elk jaar worden het er minder. 

Wij ademen vrije lucht, wij wandelen ongestoord 
door de stad, wij geven onze meningen, wij kiezen 
in vrijheid. We doen dat dagelijks, haast achteloos.

Maar aan onze vrijheid gingen pijn en groot 
verdriet vooraf. 
Onze vrijheid is door pijn omzoomd. 

Daarom geven we de herinnering aan onvrijheid 
door, alsof de oorlog gisteren was. Ook als niemand 
meer weet wat het is om in een bezet land te leven. 
Daarom herdenken we ... dit jaar, volgend jaar en 
alle jaren daarna. 
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Het Sobibor-proces voerden we als 
eerbetoon aan onze vermoorde familie

De elfjarige David van Huiden kon onderduiken in Friesland. 
Zijn familie is vermoord in Sobibor. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor David van 
Huiden zijn zus, moeder en stiefvader in Sobibor. 
De elfjarige David wist te ontsnappen aan de 
razzia’s in Amsterdam en werd door het verzet 
geholpen aan onderduikadressen in Friesland. 
Van Huiden vertelt: “Uiteindelijk heb ik vier vaders 
gehad in mijn jeugd: mijn stiefvader, twee onder-
duikvaders en een pleegvader. Ik moet ze nog 
altijd goed uit elkaar houden.” 

David van Huiden was één van de Nederlandse 
medeaanklagers in het Duitse proces tegen de 
Oekraïner Iwan Demjanjuk (1920-2012), die beschul-
digd werd van oorlogsmisdaden in het vernieti-
gingskamp Sobibor. David zegt: “Als medeaankla-
gers hebben we het vernietigingskamp Sobibor 
op de wereldkaart gezet als eerbetoon aan onze 
familieleden. De internationale pers had er eindelijk 
aandacht voor.”

Je paste je gewoon aan
Mijn biologische vader David van Huiden was al 
overleden voor mijn geboorte. Op 2 juli 1931 ben ik 
geboren in Amsterdam-Zuid in een Joods gezin dat 
bestond uit mijn moeder Rosa Wijnberg en mijn zes 
jaar oudere zus Josephine. Mijn vader was handelaar 
in papier geweest en mijn moeder was apothekers-
assistente. Mijn moeder voedde ons wel joods maar 
niet streng gelovig op. Zij vond als jonge weduwe 
een tweede man met wie zij in 1938 trouwde. Mijn 
stiefvader, Maurits Hamburg, was een zoon van een 
orthodox-joodse rabbijn die al meerdere kinderen 
had. Voor mijn zusje en mij was het wennen dat we 
ineens veel strenger in de joodse leer werden opge-
voed. Tot mijn grote teleurstelling verhuisden we ook 
nog naar Amsterdam-Oost, zodat ik op zevenjarige 
leeftijd naar een andere lagere school moest en mijn 
vriendjes alleen nog maar kon zien als ik de tram van 
lijn 3 pakte naar Zuid. Dat deed ik dan ook vrij vaak.

David en Liesbeth van Huiden.
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Gesperrt
Op 10 mei 1940 was de lucht helderblauw toen de 
oorlog begon. Ik was bij mijn ouders in Amsterdam-
Oost. De Duitse invasie was een hevige schok voor 
alle Joodse families, want iedereen kende de ver-
halen van de Duits-Joodse vluchtelingen over het 
nazigeweld tijdens de Kristallnacht. Er was bij ons 
thuis nog even het idee om naar Palestina uit te 
wijken, maar wegens geldgebrek gingen wij niet. 
Op 21 november 1940 verloor mijn stiefvader zijn 
baan op het Amsterdamse stadhuis, omdat Joden 
op die dag uit hun overheidsfunctie werden ont-
heven. Noodgedwongen ging mijn moeder weer 
als apothekersassistente werken. Na de oprichting 
van de Joodse Raad in februari 1941, konden mijn 
stiefvader en mijn zus Josephine daar aan de slag. 
Hierdoor was ons gezin ‘gesperrt’, voorlopig vrij-
gesteld van deportatie. In 1940 en 1941 hadden we 
thuis de indruk dat we met de anti-Joodse maatre-
gelen nog wel konden leven. We ervaarden deze als 
pesterijen. Vanwege zo’n absurde maatregel verloor 
ik een jeugdvriend. Zijn moeder had een eigen 
bedrijf voor heilgymnastiek en zij zette een bord 
‘Voor Joden verboden’ in de etalage. Daar belde ik 
dus niet meer aan om te vragen of hij kwam spelen.

‘Rekenles’
Op 1 september 1941 mochten Joden niet meer 
naar dezelfde scholen als niet-Joden. Zo moest ik 
naar een aparte Joodse school. Het meest afschuwe-
lijk vond ik de op 2 mei 1942 ingestelde sterdraag-
plicht. Als je naar buiten wilde, met of zonder jas, 

dan moest je die gele ster op je borst dragen. Ook 
kon ik de verleiding niet weerstaan om mijn vrienden 
op te zoeken; dan deed ik mijn ster af en pakte lijn 3 
naar Zuid. Mijn moeder was hier altijd erg boos over: 
“Als iemand jou herkent, dan hangen we allemaal!” 
Ik realiseerde me het gevaar niet, wel merkte ik dat 
er langzamerhand steeds minder kinderen in mijn 
klas aanwezig waren. Ida Vos heeft daar een treffend 
kort gedicht over gemaakt: ‘Rekenles, Iedere morgen 
was het in de klas gemakkelijker te weten wie slacht-
offer of leerling was.’ Ons gezin leefde voortdurend 
in angst: ‘Als we het maar overleven,’ dachten we. 

De razzia in Oost
Begin juli 1942 vielen de oproepen van de Joodse 
Raad voor de verplichte tewerkstelling in Duitsland 
in de brievenbus. In de brief stond een lijstje met het 
hoognodige wat in de koffer moest die per gezinslid 
in de gang gereed moest staan. Mijn ouders wisten 
dat het niet pluis was en er werd steeds gezegd dat 
ik niet zou meegaan. Op 20 juni 1943 was onze straat 
aan de beurt. Ik was toen elf jaar en mijn zus zeven-
tien. Mijn vader had afgesproken dat ik - als het zover 
was - onze Duitse herder Nora zou uitlaten en zonder 
ster door alle versperringen heen naar zijn vrienden 
in de Wijttenbachstraat zou lopen. Met een eenvou-
dig ‘Tot ziens!’ nam ik afscheid van mijn ouders en 
mijn zus. Nederlandse politieagenten belden bij de 
Joodse adressen aan. Er reed een extra tram 3 naar 
het verzamelpunt station Muiderpoort. Vandaaruit zijn 
mijn ouders en mijn zus met de trein naar Westerbork 
gedeporteerd. 

Josephine Rozette van Huiden. Mijn vader David van Huiden.
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Een vondst
Mijn moeder had gezegd dat ik een dag later mijn 
kleding zou kunnen ophalen bij de buren. Toen 
ik daar de volgende dag aanbelde, schreeuwde 
de buurvrouw: “Wat doe je hier, we hebben geen 
kleding en als je niet opdondert, dan bellen we de 
Gestapo!” Die avond sliep ik in een bovenwoning 
in de Apollolaan bij vroegere bevriende buren. Een 
half-Joodse vriend van mijn stiefvader, Kurt Leoni, 
zat in het verzet en kwam mij daar ophalen. Hij 
regelde en betaalde een onderduikgezin voor mij 
in Friesland. We namen samen de trein. Ik kreeg de 
schuilnaam Paul van Essen, valse papieren en een 
distributiestamkaart waarmee de onderduikgevers 
extra voedselbonnen kregen. Zijn vondst was dat ik 
een weesjongen was, die bij het bombardement op 
Rotterdam zijn ouders had verloren. Iedereen vond 
het zo tragisch voor mij dat ze niets vroegen.

Geen documenten 
Ik werd ondergebracht bij de familie Schuurmans 
met zelf zes kinderen in Mantgum. De onderduikva-
der was vrij stug en vond het maar gevaarlijk dat ik in 
huis was. Uit voorzorg mocht ik geen dagboek, brie-
ven of foto’s houden. Als de Duitsers een onderdui-
ker aantroffen, dan kon de onderduikgever rekenen 

op zware straffen als een geldboete, gevangenschap 
of eveneens deportatie. Met de onderduikmoeder 
klikte het wel meteen en met haar heb ik veel 
gesproken. Ik ging er eerst naar een christelijke 
lagere school en daarna naar de christelijke ulo in 
Leeuwarden. Als Rotterdamse wees moest ik deel-
nemen aan het alledaagse leven en dus ook Friese 
sporten beoefenen, zoals polsstokspringen en 
kaatsen. Helaas dronk de onderduikmoeder wat te 
graag en werd dan loslippig. Daardoor werd er op 
een gegeven moment getwijfeld aan mijn afkomst 
en was het veiliger om te gaan. 

Altijd aanpassen
Op de christelijke ulo was ik goed bevriend geraakt 
met mijn klasgenoot Gerben Terpstra, die aanbood 
dat ik bij hem kon onderduiken. Wederom bemid-
delde mijn vaders vriend Kurt Leoni. Deze mensen 
durfden het risico aan, waren in en in goed en haat-
ten de Duitsers. Ik wist me meteen aan te passen 
in dit fijne gezin. Tweemaal op zondag ging ik mee 
naar de Nederlands Hervormde Kerk en ik heb geen 
honger geleden. Als er Duitse militairen aanbelden, 
dan hielp ik met huiszoekingen, want het huis was 
niet groot en ik kon me nergens verstoppen. Ik 
moest vooral in mijn rol blijven als Rotterdams 
weeskind. Ze zochten naar Joodse onderduikers en 
jongemannen die gevlucht waren voor de Arbeit-
seinsatz. Vader Terpstra was stukadoor, maar hield 
dit vanwege ziekte niet vol. In 1944 werkte hij als 
gevangenbewaarder en maakte de overval door het 
verzet op de gevangenis in Leeuwarden mee. Ik had 
veel bewondering voor de heer Terpstra en toen hij 
thuiswerkte door schapenwol te spinnen, hielp ik 
hem graag met het schoonmaken van de wol. Op 
een dag had ik een zwerende vinger en ging naar de 
huisarts omdat de nagel eraf moest. Deze arts wist 
meteen dat ik Joods was en stelde allerlei vragen. 
Omdat hij dreigde mij aan te zullen geven, schakel-
de mijn onderduikmoeder direct dominee Hellemans 
in. Die stuurde de ondergrondse op de huisarts af 
en die waarschuwde hem: “Als je het er levend vanaf 
wilt brengen, dan moet je nu je mond houden!” 

Bevrijding
De bevrijding van Leeuwarden door de Canade-
zen op 15 april 1945 kan ik me goed herinneren. 
Zij stonden op hun tanks en deelden sigaretten en 

David van Huiden.



chocoladerepen uit aan de juichende menigte. Mijn 
onderduikfamilie wilde me kwijt, want na de bevrij-
ding zagen zij geen reden meer om nog voor mij 
te zorgen. Vader en oma Terpstra waren ziek en zo 
breed hadden zij het niet. Langzamerhand werd dui-
delijk dat er van mijn familie niemand was terugge-
komen. Ik was een beetje stuurloos en kon nergens 
naartoe. Pas in november 1945 haalde Kurt Leoni mij 
bij de familie Terpstra op en via hem kreeg ik een 
pleeggezin, de Duits-Joodse familie Schussheim in 
Amsterdam. Het waren liberale Joden uit Leipzig. 
Zij hadden een zoon Peter. Zo kwam ik nota bene 
in een Duits-Joods pleeggezin en moest daar Duits 
leren spreken. Weer paste ik me aan. Als je positief 
in het leven staat, dan heb je een grote voorsprong. 
Het liefst wilde ik naar het Amsterdams Lyceum waar 
Kurt Leoni en mijn stiefvader Maurits Hamburg ook 
op hadden gezeten. De school was eigenlijk vol, 
maar rector Piet Gunning zei tegen mijn klasgeno-
ten: “Deze jongen is wat achter met zijn opleiding, 
maar jullie zorgen er met zijn allen voor dat hij dit 
inhaalt!” In september 1941 was hij de enige rector 
in Amsterdam die het lef had een demonstratieve af-
scheidsbijeenkomst voor al zijn Joodse leerlingen te 
organiseren toen deze van school af moesten. Rector 
Piet Gunning werd gearresteerd, maar overleefde 
het concentratiekamp Amersfoort. 

De Shoah herdenk je elke dag
Pas in 1948 hoorde ik via het Rode Kruis dat mijn 
familie op 2 juli 1943 in Sobibor was vermoord. 
En 2 juli is notabene ook nog eens mijn verjaardag. 
‘Waarom heeft mijn lieve zus Josephine het niet 
gered en ik wel?’, denk ik vaak. De Shoah herdenk 
je eigenlijk elke dag. Mijn naaste familie is van mij 
weggerukt en dat blijft een groot gemis. Uiteindelijk 
ben ik in de internationale handel gegaan en heb 
veel gereisd voor mijn stiefvaders bedrijf in onder 
andere Italiaanse lederwaren.
In 1958 ontmoette ik op een feestje mijn latere 
echtgenote Liesbeth Hamburg. Er was direct een klik 
en we trouwden in 1960. Een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig. Later kregen we twee 
zonen, Daniël en Gideon. Mijn grootste geluk is dat 
ik mijn vrouw en haar familie heb ontmoet, voor hun 
steun ben ik zeer dankbaar. Mijn Joodse schoonou-
ders waren in Amsterdam in het verzet gegaan en 
hebben beiden de oorlog overleefd. 

Het Sobibor-proces
Als een van de Nederlandse medeaanklagers raakte 
ik betrokken bij het proces in de rechtbank in 
München tegen de Oekraïner Iwan Demjanjuk. 
Toen Sobibor-overlevende Jules Schelvis en andere 
medeaanklagers dit proces begonnen, heb ik rab-
bijn Lilienthal van de Joods Liberale Gemeente in 
Amstelveen gevraagd: “Moet ik dit nu doen?” Hij 
raadde mij dit aan, omdat ik voldeed aan alle juri-
dische voorwaarden en als eerbetoon. Zijn directe 
familieleden waren er ook vermoord, maar niet in 
die periode dat Demjanjuk er kampbewaker was, dus 
hij kon zelf niets doen. Mijn vrouw ging mee om me 
te steunen. Demjanjuk zei niets en lag daar op zijn 
brancard. Ik heb alleen tegen hem gezegd: “Heb je 
me niet gemist?!” Het liefst had ik hem een klap in 
zijn gezicht gegeven, maar ik wilde de rechtsgang 
niet belemmeren. In mei 2011 werd hij schuldig 
bevonden en is veroordeeld voor medeplichtigheid 
aan de moord op circa 28.000 Joden, onder wie veel 
Nederlanders. De internationale pers was overal bij 
aanwezig en we hebben met alle medeaanklagers 
samen Sobibor wereldwijd op de kaart gezet. Ik 
heb mijn familieleden een gezicht kunnen geven in 
interviews in Der Spiegel en The Washington Post. 
Het blijven raadselen voor mij hoe braaf de wereld 
meehielp aan de ondergang van het Joodse volk. 
Op ieder invulformulier zet ik bij religie een streepje, 
nog vanwege die verdomde “J” in je persoons-
bewijs. Want dat gaat ze geen fluit aan! 

Interview: Ellen Lock
David en Liesbeth van Huiden.
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Charlotte Langeraar 
was kampkind op Java

Een terugblik op de 

Japanse gevangen-

schap in Tjihapit en 

Ambarawa 6. 

‘Mijn vader is ons door de Japanners ontnomen. Meteen bij de 
Japanse invasie van Soebang op West-Java is hij geëxecuteerd en in 
een massagraf gegooid.’ vertelt Charlotte van Leeuwen-Langeraar. 
Haar moeder was met haar vier kinderen op de vlucht, maar werd later 
geïnterneerd in het kamp Tjihapit. 

Een jaar later werden ze zonder haar elfjarige broer overgeplaatst 
naar kamp Ambarawa 6 op Midden-Java. Na de bevrijding volgde de 
gewelddadige Bersiap-tijd en moesten ze lang in beschermingskampen 
op de boot wachten. ‘Pas in juni 1946 vertrokken wij naar Nederland. 
Het was voor ons gezin een groot verdriet om mijn vader in een mas-
sagraf op Java achter te laten.’ Charlotte van Leeuwen-Langeraar blikt 
terug op de Japanse gevangenschap tijdens haar tienerjaren. 

De Pamanoekan- en Tjiasemlanden
Mijn vader Adriaan Langeraar was planter op rubberplantages van de 
Pamanoekan- en Tjiasemlanden (P en T-landen) in Soebang op West-Ja-
va. Bij de geboorte van mijn stiefbroer Guus in 1928 overleed zijn eerste 
vrouw. Kort daarop ontmoette hij in Bandoeng mijn Duitse moeder, 
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Emma Dederichs, die als gouvernante werkzaam 
was. In 1929 trouwden ze en mijn moeder nam de 
Nederlandse nationaliteit aan. 
Tijdens hun verlof in Duitsland ben ik op 8 juni 1930 
geboren in Hilden als Charlotte Louise Gertrude Lan-
geraar. Iedereen noemde mij Lottie. Na mij kwamen 
er nog drie kinderen: Egon (1932), Bennie (1938) en 
Zusje (1942). We kregen een rooms-katholieke op-
voeding en groeiden paradijselijk op in huizen met 
grote tuinen. Zo afgelegen wonen was voor mij wel 
eens eenzaam, want mijn broer Guus werd naar Ede 
in Nederland gestuurd om er te gaan studeren. 
Vanaf mijn zesde jaar gaf mijn moeder mij een jaar 
thuis lager onderwijs. Zij was zo streng dat ze mij op 
dezelfde tijden als de kinderen in de stad pauzes liet 
houden. Vanaf 1937 mocht ik naar een Europese La-
gere School in Soebang. Op mijn tiende jaar kwam 
ik in de kost bij zuster Jansen, de hoofdverpleegster 
in het P en T-ziekenhuis. Ik was zeer op haar gesteld, 
want ze had veel aandacht voor mij. Op 28 februari 
1942 werd mijn zusje geboren in dit ziekenhuis en ik 
mocht met zuster Jansen even komen kijken. Van-
wege de dreigende Japanse invasie was mijn vader 
aangesteld als commandant van de Landwacht, die 
gevormd werd door het personeel van de plantage 

en de rubberfabriek. Hoewel mijn vader geen mili-
taire ervaring had, probeerde hij zijn personeel toch 
te trainen om de plantage en de fabriek te bescher-
men.

Op de vlucht
Begin maart 1942 begon de Japanse invasie op de 
noordkust van Java. Er kwam meteen een grote 
vluchtelingenstroom op gang. Nauwelijks terug uit 
het ziekenhuis, vluchtte mijn moeder met haar vier 
kleine kinderen van 0, 4, 10 en 12 jaar naar Lembang. 
Vader bracht ons een eind op weg in zijn auto, maar 
hij moest als Landwacht-commandant onmiddellijk 
terugkeren omdat de Japanners optrokken richting 
de plantage. 
Intussen kwamen wij terecht in een hotel in de om-
geving van Lembang. De Japanse bombardementen 
bleven aanhouden, zodat we vaak in een schuilkelder 
zaten. In de haast viel mijn moeder met mijn baby-
zusje van een schuilkeldertrap, maar dit liep gelukkig 
goed af. Enkele dagen later gingen wij in de vluchte-
lingenstroom over bergwegen naar Bandoeng. Daar 
kregen wij twee kamers in een overvol hotel. Plot-
seling werd er op de deur geklopt en een bekende 
bracht mijn moeder het verschrikkelijke bericht dat 

Charlotte Langeraar (links) bij de doop van haar zusje, met moeder en broers Egon en Bennie.
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mijn vader - tegelijk met zuster Jansen, de apotheker 
en vele anderen - geëxecuteerd was nabij Soebang. 
Hierop sloot mijn huilende moeder zich één dag 
alleen op in de hotelkamer. Opeens moest ik voor 
mijn broertjes en zusje zorgen. Een dag na de capi-
tulatie op 8 maart 1942 moesten alle vluchtelingen 
het hotel uit, want Japanse militairen namen er hun 
intrek. 
Wij vertrokken naar het buiten Bandoeng gelegen 
Dagohotel en via de eigenaar kwam er een vakantie-
huisje in de bergen voor ons vrij. Al gauw klopte een 
Japanse officier bij mijn moeder aan, die ons huisje 
wilde inspecteren. Een opmerkzame Nederlandse 
buurman schoot mijn moeder te hulp door te doen 
alsof hij haar echtgenoot was. Daarop verdween de 
Japanse officier. Diezelfde week werden we ‘s nachts 
wakker van inbrekers. Het bleek er onveilig voor een 
alleenstaande vrouw en mijn moeder wilde daar me-
teen weg. Gelukkig bracht de pastoor ons naar Ban-
doeng met zijn busje. 

Kamp Tjihapit
In Bandoeng moesten we naar een woonwijk voor 
Europese vrouwen en kinderen in een driekamerwo-
ning aan de Ananaslaan. Aanvankelijk was dit nog 
een open wijk, maar begin 1943 werd de Ananaslaan 
deel van het afgesloten vrouwenkamp Tjihapit. Vanaf 
dat moment werd onze woning in drieën gedeeld 
voor andere gevluchte vrouwen. Voor iedere Japan-
ner moest je een diepe buiging maken, want anders 
kreeg je een harde klap. 

Omdat mijn moeder voor de kleinere kinderen 
moest zorgen, of ziek was, moest ik als twaalfjarige 
ons eten halen bij de gaarkeuken. Onderwijs was 
verboden. In het huis van cabaretster Corry Vonk, de 
vrouw van Wim Kan, werden nog cabaretvoorstellin-
gen gegeven. Cabaretier Wim Kan was toen al als 
krijgsgevangene naar Thailand afgevoerd. Meerdere 
malen mocht ik optreden in haar achtergrondballet 
en we oefenden de dansjes stiekem op de galerij.
Het aantal vluchtelingen verdubbelde in rap tempo, 
waardoor je ook steeds minder te eten kreeg. Onze 
vierjarige Bennie at stiekem uit een pan met bedor-
ven garnalen, kreeg een ernstige voedselvergiftiging 
en moest naar het kampziekenhuis. Mijn moeder lag 
daar ook, zodat mijn babyzusje in het klooster van 
de zusters Ursulinen werd opgenomen. Gelukkig 
mocht ik wel op ziekenbezoek bij mijn familie. Naast 
ons woonde een dame met epilepsie. Tijdens een 
appèl kreeg zij een aanval. Een Jap met een lange 
sabel dacht dat zij zich aanstelde en sloeg haar tot zij 
halfdood neerviel.   

Kamp Ambarawa 6
Begin 1944 werden wij naar het vrouwenkamp Am-
barawa 6 ten zuiden van Semarang afgevoerd. Mijn 
moeder was al ernstig aangeslagen door het verlies 
van haar man en had bij ons vertrek ook nog haar 
oudste zoon Egon van elf jaar moeten achterlaten in 
Tjihapit. De Japanners plaatsten toen alle jongens 
vanaf tien jaar in aparte jongenskampen. 
’s Nachts vertrokken wij in een overvolle geblindeer-
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Het uitzicht vanuit ons huis over de vallei met de rivier. Vader Adriaan Langeraar.



de trein en stopten na twaalf uur midden in een rijst-
veld. Door de rijstvelden liepen we naar kamp Am-
barawa 6. Dit kamp bestond uit oude KNIL-barakken 
omheind door bamboevlechtwerk met prikkeldraad 
en werd bewaakt door Japanse soldaten. Iedereen 
had slechts vijftig centimeter breedte om te slapen. 
Omdat mijn moeder vaak ziek was, moest ik als 
veertienjarige onze slaapplekken verdedigen. Dit viel 
niet mee want iedereen vocht om een plek. Het was 
er ieder voor zich. Evenals anderen van mijn leeftijd 
had ik wisselende corveediensten onder leiding van 
Nederlandse vrouwen. ‘s Morgens haalden we met 
houten karren stijfselpap, het ontbijt voor iedereen. 
De zware kooktonnen moesten we schoonschuren en 
ik bewaarde de korstjes etensresten voor mijn broer 
en zusje. Of we moesten de latrines schoonmaken. 
Als omroeper kondigde ik per barak aan dat er eten 
gehaald kon worden bij de uitdeelpost. Dagelijks 
was er het appèl waarbij iedereen zich moest verza-
melen op de binnenplaats om geteld te worden en 
voortdurend diep te buigen voor de Japanners. 
Vanwege kiespijn moest ik naar de kampdokter bij 
wijze van tandarts, die mijn kies zonder verdoving 
trok. Dat was geen pretje. Mijn broertje en mijn zusje 
lagen met hongeroedeem en beriberi in de zieken-
barak. Ook ik had zweren vanwege vitaminegebrek 
en kreeg besmettelijke dysenterie veroorzaakt door 
de onhygiënische latrines, waar je met open wonden 
in andermans ontlasting stond. Vele vrouwen en kin-
deren stierven hieraan. Het is een wonder dat we dit 
kamp hebben overleefd. 

Een schild tegen kogels en granaten
Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan, maar wij 
hoorden in Ambarawa 6 helemaal niets. Op een dag 
kregen we iets meer te eten en een volgende dag 
mochten we het kamp uit om oude kleren te ruilen 
tegen voedsel met de Javanen. Mijn moeder liep 
met ons richting het stadje Ambarawa om even van 
de vrijheid te proeven. Vanwege de aanvallen van 
Indonesische vrijheidsstrijders op het kamp gingen 
de poorten echter snel weer dicht, maar nu beveilig-
den de Japanners ons juist. Om het kamp heen was 
er bewaking van Gurkha’s, Nepalese militairen van 
het Engelse leger. Er vonden hevige beschietingen 
plaats. Vlak bij ons op de hoek kwam een mortier-
granaat neer en er kwam er ook een terecht op de 
net ingerichte schoolbarak. 
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Boven: De kinderen Langeraar, na de oorlog Koninginne-

dag 1946. Charlotte Langeraar staat links, in roze jurk.

Onder: Charlotte Langeraar in Madrid, vliegveld Barajas.
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Eind november 1945 werd tot evacuatie van kamp 
Ambarawa 6 besloten. In trucks werden groepen 
vrouwen en kinderen door Gurkha’s vervoerd naar 
de havenstad Semarang. Aan de zijkanten en boven-
op het dak waren de trucks bedekt met matrassen 
als schild tegen kogels en granaten. Vanuit Sema-
rang werden we per Amerikaans troepentransport-
schip naar Batavia vervoerd.                   

Het weerzien  
Vlak voor Kerst 1945 kwamen we in Batavia in een 
beschermde wijk terecht waar het Rode Kruis eten 
uitdeelde. In het huis van een Nederlandse familie 
kreeg mijn moeder met mijn zusje een kamer. Mijn 
dertienjarige broer Egon voegde zich bij ons met 
een emmertje met twee marmotten in zijn handen. 
Hoewel mijn broers en ik op veldbedden kampeer-
den in de garage begon het gewone leven weer, 
want Egon en ik moesten naar de Ursulinenschool. 
Op 6 juni 1946 mochten wij vertrekken met de Siba-
jak, een Nederlands passagiersschip dat tot troepen-
transportschip was omgebouwd. Verdrietig lieten wij 
vader in een massagraf op Java achter.
Op 1 juli 1946 kwam de Sibajak in Rotterdam aan. 
‘De vier Langeraartjes in juli 1946 terug in het vader-
land, na vier jaar van ontberingen’ staat er bij een 
foto van ons kinderen uit die tijd. Met een bus wer-
den we afgezet in het Gelderse plaatsje Ede, waar 
we onze stiefbroer Guus gelukkig weer zagen bij de 
zus van zijn moeder. 
Eerst werd ik verpleegd in een sanatorium, waar mijn 
open been werd dichtgebrand. De grote achterstan-
den in mijn schoolopleiding wist ik later gelukkig in 
te lopen. Ik was goed in talen, vertrok naar Madrid 
en werd tolk op het vliegveld van Barajas. Zo leerde 
ik mijn man Piet van Leeuwen kennen, die daar voor 
zijn werk kwam. 

Erebegraafplaats Antjol
Pas in 1947 kon het lijk van mijn vader worden 
geïdentificeerd. Tussen 1 en 11 maart 1942 werden 
zo’n tweehonderd gevangenen bij Soebang geëxe-
cuteerd en in massagraven gegooid. Het meest denk 
ik terug aan mijn vader en die lieve zuster Jansen 
- bij wie ik voor de oorlog in Soebang woonde - 
die daar ook is verdwenen. In 1952 werden de drie 
personeelsleden: de ziekenhuiszusters Jansen en 
Goossens en diens man apotheker Goossens, pos-

tuum onderscheiden met de Verzetsster Oost-Azië 
1942-1945 ‘vanwege betoonde moed en dapperheid 
bij de verdediging van de Britse ziekenhuispatiënten 
tegen de Japanners.’ De twintig Britse en Australische 
gewonde militairen die in het P en T-ziekenhuis lagen, 
waren samen met deze drie personeelsleden gevan-
gen genomen en met bajonetsteken om het leven 
gebracht. De lichamen zijn na de oorlog door de 
Oorlogsgravenstichting overgeplaatst naar het Ere-
veld Antjol bij Jakarta. Alle namen van de gevallenen 
staan in het Papieren Herdenkings Monument van 
Gevallenen in Azië 1941-1945, dat sinds 14 augustus 
2014 bij de Indische Gedenkplaquette in het gebouw 
van de Tweede Kamer ligt. Elke dag wordt symbolisch 
een bladzijde omgeslagen ter herinnering aan hen 
die vielen. 
In 2017 bezocht ik na al die jaren het Ereveld Antjol 
bij Jakarta waar mijn vader is herbegraven in een 
verzamelgraf. Het graf zag er keurig verzorgd uit en 
het deed me heel veel om er bloemen te kunnen 
leggen. Met het Papieren Herdenkings Monument, 
dat ik ook in huis heb, probeer ik andere Indische 
nabestaanden te helpen zoeken naar hun herbegra-
ven familieleden op de erevelden in Azië. Ik doe dit 
graag, want het geeft rust als je weet waar je vader 
ligt begraven.

Interview: Ellen Lock

Charlotte van Leeuwen met het 
Papieren Herdenkings Monument.
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Resultaten van het 
klanttevredenheidsonderzoek
Iedere twee jaar meten wij met een steekproef de 
tevredenheid over onze dienstverlening. Daarmee 
krijgen we een helder beeld van wat in uw ogen 
goed gaat of beter kan. In het onderzoek vragen 
wij uw mening over:
• de dienstverlening in het algemeen, 
• de tijdigheid en correctheid van betalingen, 
• de wijze waarop wij u informeren, 
• de afhandeling van recente aanvragen 
 en wijzigingen, 
• het kenbaar maken van ongenoegen en 
• de contacten met onze medewerkers.

In de laatste maanden van 2018 werden 4.230 pen-
sioen- en uitkeringsgerechtigden binnen en buiten 
Nederland door een onafhankelijk onderzoeks-
bureau gevraagd om anoniem mee te werken aan 
dit onderzoek. Op deze steekproef zijn er in totaal 
1.677 reacties binnen de gestelde termijn ontvangen. 
De respons van 40% is hoger dan in voorgaande 
onderzoeken en ruim voldoende voor betrouwbare 
resultaten.   

Resultaten
De algemene tevredenheid over de dienstverlening 
blijft hoog en is ten opzichte van voorgaande onder-
zoeken iets toegenomen. In het recente onderzoek 
werd onze dienstverlening met een 8,5 als gemid-
deld rapportcijfer gewaardeerd (dit was 
een 8,4 in 2016). Personen met een 
Wuv-uitkering waren over het alge-
meen het meest tevreden. 

Contacten
Bij contacten met de afdeling 
Verzetsdeelnemers & Oorlogs-
getroffenen (V&O) waren de 
ondervraagden vooral tevre-
den over de respectvolle en 

vriendelijke behandeling, de kennis van zaken en 
het nakomen van afspraken. De afdeling V&O werd 
als respectvol en betrouwbaar gezien met een 
goede en vriendelijke service. Ook de tevredenheid 
over de betalingen, het doorgeven van wijzigingen 
en de informatievoorziening in de vorm van het blad 
Aanspraak, brochures en mededelingen is groot. 
Uit het onderzoek bleek verder dat u het liefst tele-
fonisch contact opneemt (72%) en in mindere mate 
per brief of e-mail. Hoewel slechts 12% aangaf van 
het internet gebruik te maken, werd aangegeven dat 
de informatievoorziening op de website verbeterd 
kan worden. Andere mogelijkheden voor verbetering 
lagen volgens de ondervraagden in het zo kort moge-
lijk houden van de behandelduur van aanvragen, 
het uitgebreider uitleggen waarom iets niet kan 
worden toegewezen en het aanbieden van Engels-
talige vertalingen van brieven aan cliënten buiten 
Nederland. 

Hoe verder?
De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek 
zijn uitgebreid besproken met onze medewerkers 
en met de leden van de Pensioen- en Uitkeringsraad 
en de Cliëntenraad. Wat goed gaat, wordt geborgd. 
Wat volgens u beter kan, wordt nader onderzocht en 
zo mogelijk gewijzigd. Zo is de website bijvoorbeeld 
al aangepast. Brochures sluiten nu beter aan op de 

onderwerpen. Daarnaast kunt u ons met 
een druk op de knop vragen of we 

contact met u op willen nemen.

Onze dank gaat uit naar alle 
cliënten die hebben meege-
werkt aan dit onderzoek. Wilt 
u meer informatie over de uit-
komsten van dit onderzoek? 
Neemt u dan contact op met 

de redactie van Aanspraak.
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Zeeman Cornelis 
Vrolijk overleefde 

kamikaze-aanvallen 
bij Okinawa

Cornelis Vrolijk was leerling stuurman op een pas-
sagiersschip van de Rotterdamsche Lloyd toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Vlak na de Duitse 
invasie in Nederland op 10 mei 1940 vluchtte de 
Nederlandse regering naar Londen. Eén van de eerste 
daden van de Nederlandse regering in ballingschap 
was de invoering van de Vaarplicht in juni 1940. Alle 
Nederlandse zeelieden buiten bezet gebied moesten 
blijven varen bij wijze van dienstplicht. Anders dan 
de mariniers hadden de zeelieden niet gekozen voor 
deze risicovolle taak.

Zo werd de 20-jarige Cornelis Vrolijk van de ene 
op de andere dag ingezet in de vloot van geal-
lieerde bondgenoten. De hele oorlog voer hij op 
diverse passagiers- en koopvaardijschepen voor 
de Rotterdamsche Lloyd. Vanaf 1943 werden vele 
schepen omgebouwd tot Amerikaanse troepentrans-
portschepen voor de strijd tegen de Japanners in 
de Pacific. Al deze schepen liepen het risico geraakt 
te worden door zeemijnen, torpedo’s, bommen of 
granaten. De 99-jarige Cornelis Vrolijk vertelt over 
de oorlog op zee en hoe hij kamikaze-aanvallen over-
leefde bij Okinawa.

Bij de grote vaart
Mijn vader was een visserman uit een oud vissersge-
slacht. Op 28 september 1919 ben ik geboren in een 
Nederlands-hervormd gezin in Den Haag. Omdat 
mijn vader vaak op zee was, voedde mijn moeder 
mijn vier broers, twee zussen en mij voornamelijk 
alleen op. Tijdens de crisisjaren behaalde ik het 
diploma mulo-B en wilde voor meer baanzekerheid 
doorleren op de zeevaartschool. Hoewel doorleren 
in mijn familie niet gebruikelijk was, vond mijn 
moeder het goed. Ik wilde graag bij de grote vaart. 
Na twee jaar zeevaartschool kreeg ik een vaste baan 
bij de Rotterdamsche Lloyd en kon mij al werkend 
verder bekwamen als stuurman. Op het passagiers-
schip m.s. Sibajak begon ik op 29 november 1939 
als leerling stuurman. Mijn eerste bestemming was 
Soerabaja, maar al in het Kanaal tussen Engeland 
en Frankrijk werd ik flink zeeziek. Na vier weken zee-
ziekte wende mijn lichaam eraan en kreeg ik toch 
weer wat eetlust. 

De Vaarplicht
Terwijl de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland bin-
nenvielen, bevond ik mij buitengaats op het passa-

Cornelis Vrolijk toont de 

Japanse vliegtuigonderdelen.
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giersschip m.s. Sibajak dat vertrok uit Soerabaja met 
bestemming Genua. In Genua lagen we een tijd voor 
anker in de haven. Terug in Soerabaja stapte ik over 
op het vrachtschip Brastagi naar Amerika. Weer in 
Soerabaja aangekomen mocht ik een paar maanden 
naar school voor mijn certificaat derde stuurman op 
het m.s. Oranje.
Per toeval waren in die eerste bezettingsdagen de 
grootste reders van Nederland in Londen voor over-
leg met de Engelse regering. Zij richtten de ‘Nether-
lands Shipping and Trading Committee’ op. Deze 
organisatie stond onder toezicht van de Nederlandse 
regering en was verantwoordelijk voor alle activitei-
ten van de Nederlandse koopvaardij buiten bezet 
gebied. Eén van de eerste daden van de Nederland-
se regering in ballingschap was de invoering van de 
Vaarplicht in juni 1940. Alle Nederlandse zeelieden 
moesten blijven varen bij wijze van dienstplicht. Zo 
werd ik van de ene op de andere dag ingezet als 
dienstplichtige leerling stuurman in de vloot van de 
geallieerde bondgenoten. De schepen die in Neder-
land waren achtergebleven, werden door de Duitsers 
overgenomen en dus ook doelwit van geallieerde 
aanvallen. De hele oorlog voer ik op vrachtschepen 
voor de Rotterdamsche Lloyd. Ik had tweemaal een 
lang studieverlof om de certificaten voor derde en 
tweede stuurman te halen.

Geluk
Onze schepen werden vanuit Amerika ingezet voor 
de bevoorrading van de geallieerde troepen. Op een 
reis naar Karachi vervoerden we bijvoorbeeld vliegtuig-
onderdelen voor Amerikaanse zweefvliegtuigen met 
monteurs om deze in elkaar te zetten. Voortdurend 
was er het risico om op een zeemijn te varen of om 
getorpedeerd of beschoten te worden door de 
Duitsers en vanaf de Japanse aanval op Pearl Harbor 
op 7 december 1941 ook door de Japanners. 
Eén van de eerste gevaarlijke oorlogssituaties die 
ik overleefde, was de Japanse luchtaanval op 
23 december 1942 op het stoomschip Garoet bij 
de stad Rangoon in Birma. 
Ons konvooi lag aan boeien vast op de rivier en er 
werden wat schepen geraakt. Wij hadden lichters 
langszij die lading kwamen brengen, die gooiden al-
les los en maakten dat ze wegkwamen. Twee dagen 
later zijn we naar Sabang gegaan, ten noordwesten 
van Sumatra. 

In New York ben ik overgestapt op een ander schip, 
het m.s. Kota Inten. Een maat van mij, Quist, is een 
jaar later op de Garoet getorpedeerd en omgeko-
men. Het was maar net op welk schip je meevoer en 
of je het geluk had de aanvallen te overleven. Tijdens 
de Slag in de Javazee op 27 februari 1942 waren wij 
net onderweg van de Filipijnen naar Trincomalee aan 
de oostkust van Ceylon. Op 9 april 1942 lagen we in 
een baai voor anker in Ceylon - het huidige Sri Lanka 
- en werden we bijna door de Japanners gebombar-
deerd. Een schip aan de horizon, werd wel tot zinken 
gebracht en dat was heel akelig om te zien.

Omgebouwd tot troepentransportschip
In 1943 werden vrijwel al onze koopvaardijsche-
pen door de Amerikaanse marine omgebouwd tot 
troepentransportschepen. Aan boord kwam een 
Amerikaanse commandant die naast de Nederlandse 

Derde stuurman Cornelis Vrolijk.
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kapitein opereerde. Op 26 augustus 1943 was mijn 
schip, de Kota Inten, aan de beurt. We vervoer-
den Amerikaanse troepen van San Francisco naar 
de Pacific en namen de gewonden mee terug. We 
hadden dus altijd medicijnen, verplegers, een arts en 
voldoende te eten aan boord. Voor mijn opleiding 
tot derde stuurman moest ik naar New York. In een 
Hollandse officiersclub ontmoette ik een kelner die 
een vakantieadres wist. Zijn aanbevolen hotel lag in 
een klein dorp in Pennsylvania. De vader van mijn 
toekomstige vrouw had tegenover dit hotel een 
tearoom, waar ik geregeld ging ontbijten. Tijdens 
mijn studieverlof voor tweede stuurman, rond kerst 
1943, ontmoette ik deze vijf jaar jongere dame, 
Blendine Anna Snyder. Ik ging met haar naar de 
bioscoop en een jaar later trouwden we. Zij was toen 
negentien en ik vierentwintig. Wel een beetje te snel 
denk ik achteraf. Daarna was ik weer verplicht op zee 
en dat was moeilijk voor ons. Op 20 juni 1944 kreeg 
ik van het Ministerie van Scheepvaart en Visserij in 
Londen (1944-1945) per post het Oorlogs-Herinne-
ringskruis voor het varen in oorlogstijd. 

Kantje boord
Voor mij is één van de heftigste oorlogsgebeurtenis-
sen de Japanse luchtaanval op de Kota Inten bij het 
Japanse eiland Okinawa. Het strategische belang 
van Okinawa was groot. De Amerikanen hadden het 
ene na het andere eiland ten zuiden van Japan ver-
overd. Amerikaanse controle over Okinawa zou de 
Japanse aanvoer van olie, ijzererts en rubber vanuit 
het zuiden niet alleen effectief afsnijden, maar ook 
de communicatie tussen het Japanse vasteland en 
Japanse bases in het zuiden van de Grote Oceaan.
We lagen op 15 mei 1945 met de Kota Inten in de 
haven van Ie Shima, het eerste eiland voor de kust 

van Okinawa. De Amerikaanse troepen werden van 
boord geholpen door twee landingsvaartuigen. 
Er bleven honderdvijftig mannen achter om de lading 
te helpen lossen, ook ik bleef achter op het schip. 
In verband met de vele Japanse luchtaanvallen had-
den we drieëntwintig Amerikaanse beroepsschutters 
aan boord. Om half zeven ’s avonds klonk het lucht-
alarm op het eiland. Hoog in de lucht naderden de 
kamikazepiloten, ofwel Japanse zelfmoordpiloten. 
Zij werden direct onder vuur genomen door onze 
kanonniers en die op de andere schepen van het 
konvooi. Een ogenblik later stortte een kamikaze-
piloot zich op ons schip. Onze kanonniers schoten 
het vliegtuig uit de lucht.  
Op het moment waarop het vliegtuig ontplofte en 
uiteenspatte stond ik in een gang van ons schip en 
droeg de tas met scheepspapieren. Met een zwa-
re dreun sloeg de motor van het vliegtuig tegen 
de scheepswand. Een stuk van de vliegtuigmotor 
was door een open patrijspoort in het bed van de 
commandant beland, maar dit brandje werd gauw 
geblust. Brokstukken van het vliegtuig en lichaams-
delen van de piloot lagen over het dek verspreid. 
Snel werd vanwege het brandgevaar de benzine en 
olie met zeewater van het dek gespoeld. Aan onze 
zijde was niemand gewond. Eén van de Amerikaan-
se kanonniers was na deze aanval zo overstuur dat 
de scheepsarts hem een kalmeringsinjectie moest 
geven. Dit was kantje boord geweest voor een ieder 
van ons. 

Een glaasje jenever op zee
Op het dek vond ik wat kleine aluminium vliegtuig-
restanten en heb deze altijd bewaard. Een kleine as 
van een Japans meterplaatje en een verbindings-
stukje van de vliegtuigwand heb ik later als pasfoto-

Mijn zelfgebouwde huis. Met mijn zoon Cornelis Martin Vrolijk.
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lijstje gebruikt. De luchtaanvallen duurden nog een 
half uur en onze kanonniers haalden nog een tweede 
toestel neer. Op onze scheepsschoorsteen verfde ik 
met een kartonnen mal tweemaal een Japans vlag-
getje, als overwinningsteken dat we er twee hadden 
neergehaald. 
Op 23 mei 1945 ’s middags om 5 uur was het lossen 
van onze vracht gereed en voeren we naar de rede 
Hagushi op het eiland Okinawa. Ondanks de vele 
kamikaze-aanvallen voelden we ons er veiliger van-
wege de aanwezigheid van de grote Amerikaanse 
oorlogsvloot. Op 27 mei 1945 is ons schip in konvooi 
richting het reeds veroverde eiland Saipan gevaren. 
Vervolgens zijn we onbegeleid via Pearl Harbor naar 
San Francisco gevaren waar we op 21 juni 1945 
behouden binnenvoeren. Op die dag is Okinawa 
geheel veroverd door de Amerikaanse troepen. 
De volgende dag pleegden de Japanse generaal 
Mitsuru Ushijima en zijn staf zelfmoord. 
Onderweg op de Stille Oceaan naar Manilla hoorden 
we via de radio op 6 augustus 1945 over de atoom-
bom op Hiroshima. De kapitein riep ons allen bij 
zich en we vierden de atoomaanval met een glaasje 
jenever op zee. Op 15 augustus 1945 was Nederlands-
Indië bevrijd. We dachten dat het nu wel snel afge-
lopen zou zijn, maar in november 1945 werden we 
nog door de Amerikaanse marine naar Yokohama, 
Japans grootste stad, gestuurd om troepen op te 
halen. Tot aan het einde van de Vaarplicht in februari 
1946 heb ik Nederland gediend. 

Voet aan wal
Eenmaal thuis in Pennsylvania liet ik de zee liever 
achter me en werd boekhouder. Pas op 25 oktober 
1949 zette ik weer voet aan wal in Holland. Het was 
zo heerlijk om iedereen weer te zien, dat ik er graag 

had willen blijven. Mijn oudere broer Arie was ook 
bij de koopvaardij gegaan en getorpedeerd in de 
Middellandse Zee. Hij heeft het gelukkig overleefd. 
In 1953 kregen mijn vrouw en ik een zoon. Een jaar 
later begon ik met de bouw van mijn eerste huis. Na 
veertien jaar huwelijk liet zij mij geheel onverwachts 
in de steek voor een ander. Mijn vijfjarige zoon bleef 
bij zijn moeder en mocht mij wekelijks bezoeken. 
In november 1958 kreeg ik mijn echtscheiding. 
Het huis heb ik een jaar voor mijn vertrek verkocht. 
Pas in 1970 keerde ik voorgoed naar mijn geliefde 
Nederland terug. 
Met mijn zoon en de kleinkinderen in Amerika heb ik 
goed contact via telefoon en e-mail. Met hen heb ik 
altijd goed over de oorlog kunnen praten. Aan mijn 
kleinkinderen heb ik mijn oorlogsdagboeken tot 1943 
gegeven. Vanaf 1943 waren dagboeken verboden, 
om niet in de handen van de vijand te vallen. Na de 
oorlog werden wij koopvaardijlieden aanvankelijk 
nog als burgers beschouwd, maar later zei de Minis-
ter van Defensie dat ook wij oorlogsveteranen waren. 
Veel mensen hadden geen idee van die oorlog op 
zee, noch van al die angst en onzekerheid waarin wij 
voortdurend verkeerden. Vrijwel al mijn Hollandse 
scheepsmaten bleven trouw aan de Vaarplicht en we 
waren er trots op om oorlogsveteranen te zijn. 

Interview: Ellen Lock

Terug in Holland. Met vrienden aan boord. Derde stuurman Cornelis Vrolijk.

Elke dag drink ik thee met mijn vriendin Hillie Klok.
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Seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel rond 1942.

Afbeelding uit het boek: ‘Kom binnen in het huis van 

El Pintor’.

Ten toon 
& te doen
Het gezicht van Gestel  
 29 juni t/m 8 december 2019
 Het Noordbrabants Museum                     

In 1942 werden 460 Nederlandse mannen opge-
pakt en door de bezetter als gijzelaar in het klein-
seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel opge-
sloten. De gijzelaars waren veelal vooraanstaande 
Nederlanders, zoals de latere Ministers-presidenten 
Willem Drees en Jan de Quay, musici Willem en 
Hendrik Andriessen en schrijver Simon Vestdijk. 
Ondanks een zekere mate van vrijheid lag het schrik-
beeld van een mogelijke executie steeds op de loer. 
Gijzelaar en schilder Karel van Veen (Rotterdam, 
1898-1988) maakte er circa 80 portretten.

Met de presentatie ‘Het gezicht van Gestel’ toont het 
Noordbrabants Museum het benarde verhaal van de 
gijzelaars van Beekvliet. Te zien zijn Van Veen’s por-
tretten, maar ook kaarten, foto’s, brieven en objecten 
uit het dagelijks leven van de gijzelaars. Een saillant 
detail: het Noordbrabants Museum is gevestigd in het 
voormalig gouvernementspaleis in ’s-Hertogenbosch. 
Van 1946 tot 1959 was het de ambtswoning van 
voormalig gijzelaar en toenmalig Commissaris van de 
Koningin, Jan de Quay.

Het Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41, 5211 HT ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073-6877877, e-mail: info@hnbm.nl
Website: www.hetnoordbrabantsmuseum.nl 

De wondere wereld 
van El Pintor  
 3 juni tot 22 september 2019
 Verzetsmuseum Amsterdam                     

Vanaf 3 juni 2019 is in Verzetsmuseum Amsterdam 
de tentoonstelling ‘De wondere wereld van El 
Pintor’ te zien voor kinderen van 4 tot 10 jaar en 
hun (groot)ouders. Centraal staan de kinderboeken 
en spellen die Jaap Kloots en zijn vrouw Galinka 
Ehrenfest, beiden vervolgd vanwege hun Joodse 
afkomst, vanaf 1941 publiceerden onder de schuil-
naam El Pintor. Met een deel van de opbrengst 
hielpen zij onderduikers. 

Jaap Kloots en Galinka Ehrenfest wilden met hun boe-
ken de fantasie van kinderen prikkelen en onbekende 
werelden voor hen openen. Kinderen gaan met hun 
(groot)ouders op avontuur in de wonderlijke wereld 
van El Pintor. Kloots en Ehrenfest kenden elkaar van 
de Nieuwe Kunstschool in Amsterdam, trouwden in 
1941 en bedachten El Pintor. Ze wisten sommige titels 
in een oplage van tienduizenden te drukken, on-
danks anti-Joodse maatregelen. Met een deel van de 
opbrengst hielpen ze onderduikers. In 1943 werden 
ze opgepakt. Jaap werd in 1943 vermoord in kamp 
Sobibor. Galinka, hoogzwanger, vertelde een schijn-
verhaal en werd na een week verhoor vrijgelaten. Zij 
overleefde de oorlog.   

Verzetsmuseum Amsterdam
Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam
Tel: 020-6202535, e-mail: info@verzetsmuseum.org
Website: www.verzetsmuseum.org
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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. 

De Stichting Struikelstenen Aa en Hunze wil strui-
kelstenen leggen in Gieten en Rolde en is daarom 
op zoek naar nabestaanden van de volgende fami-
lies die er in WOII zijn weggevoerd vanuit Gieten: 
Cohen, Gudema, Gottfriedt, Meijer, de Bruin, 
Falke, Nijveen, Valk en de Jong. Vanuit Rolde: 
Schaap, Stein, Simon, Fiesler (Fischler), en Nacht-
geist. Wij hopen dat u ons kunt helpen. Graag ont-
vangen wij uw reactie: Leen Ruben, Duurschenlaan 1, 
9461 HL Gieten, tel: 0592 263293, mobiel: 
06-23544088, e-mail: leenruben@hotmail.com. 

Toen onze moeders waren overleden zaten mijn 
broer Anton, ik (Herman) en Babs Banens en Trui-
tje en Coby Lopes Cardozo in het weeshuis dat 
werd geleid door zuster Theresetta (Zusters Onder 
de Bogen). Eerst in het interneringskamp Loeboek 
Lingau Belalau en na de bevrijding in Palembang 
(Sumatra). Broer Anton en Coby Lopes Cardozo 
stierven alsnog. Coby is nu begraven op het oorlogs-
kerkhof Kalibanteng Semarang net als haar moeder 
en onze moeders. Babs en ik vragen ons af of er iets 
bekend is over Truitje (Geertruida) Lopes Cardozo. 
Stuur eventuele informatie naar: Herman Rottier, De 
Malus 217, 8934 CX Leeuwarden, tel: 06-40043670, 
e-mail: hermanhilly1@gmail.com

Aangezien ik een biografie wil gaan schrijven 
over Samuel (Salo) Landau, Nederlands kampioen 
schaken in 1936, ben ik op zoek naar zijn familie. 
Voor zover ik weet zijn er geen nabestaanden van 

Samuel Landau en zijn toenmalige vrouw Susanna 
Landau-van Creveld. Zijn er nog familieleden van 
Susanna Landau-van Creveld? Volgens de website 
Joodsmonument.nl zijn er nog overlevenden van 
zus Jeltje van Creveld-Meiboom. Graag zou ik in 
contact met hen willen komen. Reacties graag naar: 
Geert van Tongeren, Ekelen 36, 6652 DC Druten, tel: 
06-42825552, e-mail: geertvantongeren@hotmail.com 

Namens het Fries Verzetsmuseum en een groep 
betrokkenen bij het kamp Engerhafe (bijkamp 
Neuengamme) in Duitsland zoek ik nabestaanden 
van omgekomen slachtoffers van Engerhafe en 
diegenen die het overleefden. Jaarlijks rond 22 
oktober, toen het kamp operationeel werd in 1944, 
is er een herdenking in Engerhafe en Aurich, waar 
nabestaanden zeer welkom zijn. We willen de mens 
achter de namen laten zien en de nabestaanden 
uitnodigen voor de herdenking. Zijn er mensen 
die in kamp Engerhafe geweest zijn tussen 22 okto-
ber en circa 22 december 1944? Reacties graag naar: 
Wies Peereboom, Van Miereveltplantsoen 3, 
8932 ME Leeuwarden, tel: 0582155856, e-mail: 
wapeereboom@gmail.com 

Kunstschilder George Beer (1872-1944) is vaak 
verward met zijn naamgenoot, Indisch ambtenaar 
George Beer (1881-1951). De kunstschilder was 
in 1938 administrateur bij de dakpannenfabrieken 
in Tjitjalengka. Hij werd tijdens verhoor door de 
Kempetai mishandeld omdat hij geen namen van 
verzetsmensen wilde geven. Hij kwam, net als zijn 
vrouw Constantia Alken (1875-1945), terecht in het 
Rama-kamp en is overgeplaatst naar Tjimahi waar 
hij stierf. Weet iemand waar George Beer heeft ge-
woond in Tjitjalengka? Of verhalen over hem of over 
zijn verzet tegen Japanners heeft gehoord? Carla 
van Beers, Piet Heinstraat 119, 2518 CG Den Haag, 
e-mail: info@familiearchieven.nl, tel: 06-11382422.

mailto:leenruben%40hotmail.com?subject=
mailto:hermanhilly1%40gmail.com?subject=
mailto:geertvantongeren%40hotmail.com?subject=
mailto:wapeereboom%40gmail.com?subject=
mailto:info%40familiearchieven.nl?subject=
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&Vraag 
antwoord
Mijn zoon is in behandeling voor psychische 
klachten die volgens mij worden veroorzaakt door 
wat ik in de oorlog heb meegemaakt. Zijn ziekte-
kostenverzekeraar vergoedt echter niet alle kosten 
van de therapie. Kan hij een beroep doen op een 
van jullie regelingen? 
Ja, als kan worden vastgesteld dat de klachten en 
de therapie aan de oorlog gerelateerd zijn, kan uw 
zoon een beroep doen op de Tijdelijke vergoedings-
regeling psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp). 
Deze regeling vergoedt de kosten die verbonden 
zijn aan het eigen risico of die niet worden gedekt 
doordat de zorgverlener geen contract heeft met de 
zorgverzekeraar. 
Zijn behandelaar dient geregistreerd te zijn in het 
BIG-register. Meer informatie vindt u op www.svb.nl. 
(onder het kopje Verzetsdeelnemers en Oorlogs-
getroffenen). Daar vindt u ook een brochure over 
deze regeling waarin wordt uitgelegd hoe een 
aanvraag kan worden ingediend. Voor de kosten 
van alternatieve vormen van psychotherapie is 
geen vergoeding mogelijk. 

Vroeger had ik één contactpersoon bij de afdeling 
V&O. Wanneer ik nu met de afdeling bel, krijg 
ik regelmatig een andere medewerker aan de lijn. 
Is het mogelijk om weer een vaste contactpersoon 
te krijgen?
Wij begrijpen dat het voor u prettig is om een vaste 
contactpersoon hebben. Helaas is dit niet mogelijk. 
Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, betekent 
dit dat u ook andere medewerkers aan de lijn kunt 
krijgen. We vertrouwen op uw begrip.

Kan ik de afdeling V&O ook per e-mail bereiken?
U kunt ons per e-mail via info.wvo@svb.nl bereiken. 
Om uw e-mail zo snel mogelijk te kunnen beant-
woorden, adviseren we u om het onderwerp en 
het correspondentienummer op te nemen in uw 
e-mail. Als u wilt dat we per e-mail privacygevoelige 
informatie versturen, dan maken wij gebruik van 
een beveiligde e-mailverbinding. U ontvangt van 
ons in dat geval een e-mail waarin staat wat u 
moet doen om veilig te e-mailen.

Binnenkort ga ik met pensioen. Ik zal dan een 
AOW-pensioen krijgen. Kunt u aangeven wat er 
verandert aan mijn periodieke uitkering wanneer 
ik AOW ontvang?
Wanneer u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, 
wordt uw uitkering opnieuw vastgesteld. Uw uitke-
ring kan hoger of lager worden. Over de hoogte 
van de uitkering kunnen wij alleen iets zeggen als 
al uw inkomensgegevens bij ons bekend zijn. De 
belangrijkste wijzigingen zijn dat het uitkeringsper-
centage wordt verlaagd en er een toeslag op de 
uitkering wordt verleend. Behalve uw eventuele ove-
rige inkomsten, zoals een pensioen, wordt ook uw 
AOW-pensioen op uw uitkering gekort. Heeft u een 
partner die ook een AOW-pensioen ontvangt? Dan 
zal dat pensioen in het algemeen ook op de uitke-
ring worden gekort. Daarnaast verandert het percen-
tage dat wij aan loonheffing dienen in te houden. 
Meer weten? Lees meer in de brochure ‘Wijzigingen 
in uw uitkering als u de AOW-leeftijd heeft bereikt’. 
Deze brochure kunt u bij de afdeling V&O opvragen 
of vindt u op onze website.

http://www.svb.nl
mailto:info.wvo%40svb.nl?subject=
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PUZZEL
Los het kruiswoordraadsel op en 
breng daarna de letters uit het  
diagram over naar de gelijkgenum-
merde vakjes van de oplossings-
balk. Uw oplossing kunt u voor 
1 augustus 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 deel-
name uitgesloten).

Prijswinnaars maart-puzzel 2018: 
De juiste oplossing was: ‘Ooie-
vaarsnest’. De winnaars zijn: 
mw. A.F.M. Waterman-Keersse, 
Antwerpen, België (1e prijs); 
mw. M. Pichel-Lanes, Venlo 
(2e prijs), dhr. O. Morbeck, Velp 
(Gelderland) (3e prijs). Van harte 
gefeliciteerd! U ontvangt het 
bijbehorende geldbedrag 
spoedig op uw bankrekening.

1 2 3   4 5 6 7   8 9 10 11

12 13  14  15

16  17  18

19  20 21  22

23 24   25 26   

    27 28 29  30 31 32

33 34 35 36  37 38  39

40  41  42

43  44  45

46 47  48 49     

  50 51   52 53 54 55 56

57 58  59 60 61  62

63 64  65  66

67  68  69

70   71   72

20 26 14 18 6 47 36 52 32 65 2 40 14 72
Uw oplossing:

1 2 3   4 5 6 7   8 9 10 11

12 13  14  15

16  17  18

19  20 21  22

23 24   25 26   

    27 28 29  30 31 32

33 34 35 36  37 38  39

40  41  42

43  44  45

46 47  48 49     

  50 51   52 53 54 55 56

57 58  59 60 61  62

63 64  65  66

67  68  69

70   71   72

20 26 14 18 6 47 36 52 32 65 2 40 14 72

Horizontaal 1 opbergmiddel 4 bij het genoemde 8 uitgedreven lucht  
12 kleur 14 snijbloem 15 voorname mensen 16 walvis 17 tekort 
18 Scandinavische taal 19 Engels kostschoolstadje 20 vermindering 
22 stap 23 bladgroente 25 eet- en drinkpartij 27 deel van het oog 
30 verricht 33 gespierd 37 tien (voorvoegsel) 39 vreemd mens 40 piste 
41 Europese ruimtevaartorganisatie 42 rode verfstof 43 gewicht 
44 harde plof 45 aangezien 46 water lozen 48 ook 50 koopmansgoe-
deren 52 deel van een wielerwedstrijd 57 mineraalwater 59 doelverde-
diger 62 zanggroep 63 made 65 zwarte kleverige stof 66 losgeraakte 
naad 67 visetend zoogdier 68 gebreid kledingstuk 69 delfstof 70 toets 
71 kapitein (volkstaal) 72 niet verder dan.

Verticaal 1 pantalon 2 bloedvat 3 vlees van een boomvrucht 4 in de 
richting van het genoemde 5 diefstal met geweld 6 peulvrucht 7 dag 
waarop het niet dooit 8 Engels bier 9 zeer grondig 10 vulkaan op Sicilië 
11 knoeiboel 13 ritmische beweging 15 edelman 21 miljoen (in samen-
stellingen) 24 verbond 26 gevat 28 dezelfde 29 oliehoudend zaad 
31 deel van een opera 32 luizeneitje 33 aanspreekvorm voor vader 
34 op het genoemde 35 psychiater 36 land in Azië 38 luchtig gebak 
42 indruksel 44 plak 47 uitbouw aan een huis 49 smurrie 51 zuiver ge-
wicht 53 officieel bewijsstuk 54 doorgang tussen huizen 55 bestelkosten 
voor post 56 serieuze stemming 57 laatste gedeelte 58 vleespastei 
60 land in Zuid-Amerika 61 honderd jaar 64 niet mager.

mailto:aanspraak.wvo%40svb.nl?subject=


Adressen /colofon

Correspondentieadres

Sociale Verzekeringsbank

Afdeling V&O, Postbus 9575, 2300 RB Leiden

Bezoekadres

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

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

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

Israël

Nederlandse Ambassade

Afdeling V&O, Postbus 1967, Ramat Gan 5211802 

Bezoekadres Rechov Abba Hillel 14 (13e verd.)

Ramat Gan 5250607, Tel Aviv

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

website:  www.nederlandwereldwijd.nl of 

www.netherlandsworldwide.nl

Indonesië

Ambassade v/h Koninkrijk der Nederlanden

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

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

website: www.nederlandwereldwijd.nl of 

www.netherlandsworldwide.nl

Verenigde Staten

Consulate General of the Netherlands

Consular Department

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

Bezoekadres (op afspraak)

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

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

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

Canada

Consulate General of the Netherlands

War Victims Department (WUV)

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

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

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

Australië

Consulate-General of the Netherlands 

War Victims Department (WUV)

Level 23, Tower 2, 101 Grafton Street 

(corner Grosvenor St), Bondi Junction NSW 2022 

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

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

Aanspraak is een gezamenlijke uitgave van  

de Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- 

en Uitkeringsraad. 

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden) 

verzorgt de uitvoering van de Nederlandse 

wetten en regelingen voor Verzetsdeelnemers 

en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen 

kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe 

cliënten worden beoordeeld door de 

Pensioen- en Uitkeringsraad. De Pensioen- 

en Uitkeringsraad stelt ook het beleid vast. 

Aan de inhoud van de artikelen kunnen 

geen rechten worden ontleend. Overname 

van (delen uit) dit magazine mag uitsluitend 

geschieden na schriftelijke toestemming  

van de redactie. 
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Foto’s Archief BHIC, familiealbum David 

van Huiden, Ben Houdijk, familiealbum 

Charlotte van Leeuwen-Langeraar, Pedro 

van Leeuwen, Ellen Lock, Ilvy Njiokiktjien, 

Marco De Swart, familiealbum Cornelis 

Vrolijk. 
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