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Wouter ter Haar
Den Bosch

H
et geld interesseert haar
niet. Voor Annemieke
 Kamoschinski-Portegies
Zwart (70) uit Den Bosch
draait het om iets anders.

Ze kan niet verkroppen dat verzets-
strijders – ‘zij die tijdens de Tweede
Wereldoorlog hun leven in de waag-
schaal hebben gesteld voor de vrijheid
van anderen’ – zo terzijde geschoven
worden. 
De Bossche is zwaar teleurgesteld in

de Nederlandse Spoorwegen. Nabe-
staanden van Joden, Sinti en Roma
kunnen wel een schadevergoeding
krijgen, maar verzetsmensen en hun
nabestaanden niet. ,,Is dat nu slordig,
wrang, onbestaanbaar of gewoon olie-
dom? Het is een miskenning van dat-
gene wat verzetsmensen hebben bete-
kend. Zij die zo moedig waren voor de
vrijheid, worden door de NS gene-
geerd. Zelfs verzetsmensen die juist de
transporten trachtten te voorkomen.
En daarmee ook van hun kinderen en
nabestaanden. Ik vind het zo onwer-
kelijk.”
Annemieke Kamoschinski-Porte-

gies Zwart vindt het volkomen terecht
dat de Joden, Roma en Sinti die op be-
vel van de Duitse bezetter per spoor

zijn vervoerd met het doel hen als be-
volkingsgroep uit te roeien, in aan-
merking komen voor individuele
compensatie door de NS. Ze zegt:
,,Ontegenzeggelijk hebben zij enorm
geleden. Geen twijfel over mogelijk.
Maar waarom worden andere groepen,
waarbij geen sprake is van genocide,
nu uitgesloten? Heel veel verzetsmen-
sen hunkeren juist naar die erkenning.
En dan gaat het ze in vrijwel alle ge-
vallen helemaal niet om dat geld.’’
Annemieke Kamoschinski-Porte-

gies Zwart is de jongste dochter van
ouders die in het verzet actief waren.
,,Gelukkig zijn zij de dans ontspron-
gen en zijn ze uiteindelijk niet op
transport gesteld, maar ze hebben net
als vele vervolgingsslachtoffers zwaar
geleden onder de oorlog.’’ 

Marconist
Haar vader was Ben Portegies Zwart,
in 1916 in Amsterdam geboren en in
2003 overleden in Den Bosch. Hij nam
intensief deel aan het verzet tegen de
bezetter. ,,Mijn vader had een enorm
rechtvaardigheidsgevoel. Hij vond het
zo verschrikkelijk wat de Joden en al
die anderen werd aangedaan. Daar
verzette hij zich tegen. De oorlog heeft
zijn leven getekend. Ook toen die al-
lang voorbij was.’’ 
Ben Portegies Zwart was tijdens zijn

dienstplicht opgeleid tot marconist en
voorzag het Russische leger tijdens de
Tweede Wereldoorlog via streng ver-
boden radiozenders van inlichtingen
over de activiteiten van het bezet-
tingsleger in de Amsterdamse haven.
Hij was mede-organisator van de
 Februaristaking en deed mee aan dief-
stallen van voedselbonnen voor onder
andere Joodse onderduikers. Hij
maakte, werkzaam bij de Amster-
damse Droogdok Maatschappij, on-
derdeel uit van de roemruchte ver-
zetsgroep van Daan Goulooze. 
Dochter Annemieke, die zijn le-

vensverhaal – door hem geschreven op
honderden losse velletjes – uitgaf in
het boek Van jongen tot grootvader,
spreekt met bewondering over het
verzet van haar vader. ,,Ze opereerden
altijd onder druk en spanning en ze
hebben de verschrikkelijkste dingen
meegemaakt. In 1943 werd de boel ver-
raden en de ploeg opgerold. Een aantal
leden werd direct gefusilleerd en een
aantal ging op transport in treinen van
de NS, velen op weg naar hun dood.’’
,,Ook mijn vaders hartsvriend oom

Guus. Die ging via kamp Vught naar
Sachsenhausen. Hij overleefde, maar
was zeer beschadigd. Mijn vader kon
op het laatste nippertje ontkomen en
begon, noodgedwongen, aan een
zwervend bestaan langs allerlei on-
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Annemieke Kamoschinski-Portegies Zwart, jongste dochter van een verzetsstrijder, vindt het
tragisch dat de Nederlandse Spoorwegen de schadevergoeding niet laat gelden
voor verzetsmensen en hun nabestaanden. ,,Slordig, wrang, onbestaanbaar of oliedom. Het
doet in ieder geval pijn.’’

◀ Het boek dat
Annemieke 
Kamoschinski-
Portegies Zwart
over haar vader
maakte.

Mijn moeder
had honger,
zat onder de
luizen en had
nog steeds
dezelfde
kleren aan
toen ze vrij
kwam

—Annemieke
Kamoschinski-
Portegies Zwart.

derduikadressen. Hij heeft er zeker
twintig gehad. In het hele land, vaak
opgejaagd door de Duitsers.’’ 
Voor zijn inzet in de oorlog kreeg

hij het Verzetsherdenkingskruis. 

NIOD
De moeder van Annemieke, geboren
en getogen op Curacao, werd na het
oprollen van de verzetsgroep van
Daan Goulooze opgepakt door de
 Sicherheitsdienst. Annemieke: ,,Drie
maanden zat ze voor verhoor en als
gijzelaarster gevangen op het hoofd-
kantoor van de dienst in Amsterdam.
Ze waren op zoek naar mijn vader. Via
het NIOD Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies heb ik
haar verhoren in kunnen zien. Ze
heeft het verschrikkelijk gehad. Werd
geslagen, onder druk gezet en slecht
behandeld. Drie maanden lang.’’
Ze vervolgt: ,,En toen ze vrijkwam,

kreeg ze niet meer dan een kaartje
voor de tram naar huis. In die tram 
– ze heeft het verhaal wel eens verteld
en ze had er echt heel veel verdriet
van – schoven de andere passagiers
van haar weg. Ze was uitgehongerd,
zat onder de luizen en had nog steeds
dezelfde kleren aan. Dat die mensen
hun neus voor haar ophaalden, heeft
haar veel verdriet gedaan. En al hele-
maal dat mijn broer en zus haar niet

Verzetsstrijders in de trein
op wegnaar de dood
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▲ Annemieke Kamoschinski-Portegies Zwart in Kamp Vught waar ze als vrijwilliger rondleidingen geeft. FOTO JAN ZANDEE

eens meer herkenden. Maar mijn
moeder was een flinke vrouw. Die
had de kracht om er niet meer aan te
denken.’’
De Tweede Wereldoorlog heeft
diepe groeven nagelaten in het gezin
Portegies Zwart, zo vertelt Anne-
mieke Kamoschinski. ,,Mijn ouders
vertelden wel over de feitelijkheden
van de oorlog, maar de emoties wer-
den zo veel mogelijk onder het kleed
geschoven. En dat veroorzaakte na-
tuurlijk wel spanningen.’’ 
Ook in het dagelijks leven. ,,Mijn
vader kon bijvoorbeeld enorm schrik-
ken van een hard dichtslaande deur of
geschreeuw op straat. Dacht ie weer
dat ze hem kwamen halen. Ook kon
hij op de meest vreemde momenten
heel agressief worden. Vaak om niks,
maar als je erover nadacht had het
toch weer met de oorlog te maken. 
Hij wantrouwde ook iedereen. En hij
was overbezorgd. Als ik weer eens
niet op tijd thuis was, stond hij vaak
huilend voor het raam te wachten.
Omdat hij zo beschadigd was, is hij
ook in behandeling geweest en kreeg
hij een uitkering van de Stichting
1940-1945.’’  
Ook Bert, de oudere broer van 
Annemieke, is allerminst ongeschon-
den uit de oorlog gekomen. Ze vertelt
het verhaal bij Nationaal Monument

Kamp Vught waar ze, na haar wer-
kend leven in diverse functies in de
zorg en het welzijnswerk, al tien jaar
als vrijwilliger aan de slag is. ,,Ik heb
toen ik hier begon wel eens gedacht:
‘Houd toch op over steeds die oorlog’.
Maar kennelijk moest het toch zo
zijn.’’ Ze ontvangt gedurende een
aantal dagen per week museumgasten
en geeft rondleidingen voor scholie-
ren en volwassenen. Lachend: ,,De
oorlog blijft zo lekker dicht bij me.’’ 
Om dan serieus over haar broer te

verhalen: ,,Van ons drieën, ik heb ook
nog een zus, heeft hij misschien wel
het meest last van de oorlog gehad. Hij
was erbij toen mijn moeder opgehaald
werd. Daar heeft hij nachtmerries aan
overgehouden. Bert heeft professionele
hulp gehad, kreeg een uitkering van de
Stichting 1940-1945. Hij heeft echt ge-
leden. Ik had veel medelijden met hem.
Hij is al een paar jaar geleden overle-
den.’’
Ook haar zus Loek, inmiddels 80
jaar, heeft de ellende van de oorlog
nog dagelijks op het netvlies. ,,Eigen-
lijk is ze nog steeds – ze begint er vrij-
wel altijd over – enorm kwaad op
mijn vader. Ze verwijt hem dat hij
zijn kinderen en zijn vrouw meege-
sleept heeft in de ellende.’’ 

Duizenden
Annemieke Kamoschinski-Portegies
Zwart heeft zich jaren geleden aange-
sloten bij de Vereniging Kinderen van
Verzetsdeelnemers 1940-1945. Ook
deze organisatie maakt zich hard voor
de individuele tegemoetkomingvn de
NS. Voorzitter Henk Mreijen stelt dat
er in de oorlog duizenden verzets-
strijders zijn omgekomen in de kam-
pen, misschien wel 25.000. ,,Ook die
zijn door de NS vervoerd. Het uitslui-
ten van verzetsmensen van deze rege-
ling is niet alleen onbegrijpelijk, maar

ook onaanvaardbaar.’’
De vereniging, die ruim driehon-
derd leden telt, wil alsnog erkenning
voor verzetsstrijders en bezint zich
op mogelijke nadere stappen. Temeer
ook omdat de NS tijdens een door
Mreijen bezochte drukke bijeen-
komst van het Verbond Belangenbe-
hartiging Vervolgingsslachtoffers
‘uitblonk’ door afwezigheid. Wellicht
komt de NS nog tot inkeer, hoopt
Mreijen. 
Ook het Centraal Orgaan Voorma-
lig Verzet en Slachtoffers (COVVS)
maakt zich boos over de uitsluiting
van verzetsmensen. 

Weloverwogen
De NS wil niet inhoudelijk reageren
op de kritiek. Het bedrijf verwijst
naar het rapport van de commissie
Individuele Tegemoetkoming Slacht-
offers WOII Transporten NS, opge-
steld onder leiding van Job Cohen.
,,Het advies van de commissie Cohen
is weloverwogen en zorgvuldig’’, al-
dus een verklaring van de NS. ,,Het
betreft mensen die in de oorlog aan-
toonbaar het meest door het hande-
len van de NS zijn getroffen.’’ 
Annemieke Kamoschinski-Porte-
gies Zwart: ,,En dus worden de ver-
zetsmensen aan de kant geschoven.
Tragisch.’’

Het
uitsluiten
van verzets-
mensen van
deze rege-
ling is niet
alleen on-
begrijpelijk,
maar ook
onaanvaard-
baar
—Henk Mreijen3

n De moeder van Annemieke Kamo-
schinski-Portegies Zwart werd na
het oprollen van de verzetsgroep
van Daan Goulooze opgepakt door
de Sicherheitsdienst. Ze zat drie
maanden vast voor verhoor en als
gijzelaarster gevangen op het
hoofdkantoor van de dienst in
 Amsterdam. 


