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Gesprek met de top van de Claims Conference

Droomreis wordt
bijna nachtmerrie

Bij het ter perse gaan van deze info keerden voorzitter Flory Neter
en haar beoogde opvolger Daan Sajet juist terug van hun overigens
geslaagde missie in Frankfurt. Het doel van de reis was een gesprek
met de top van de Claims Conference.
Het gesprek liep op rolletjes, zo verklaarden beiden. De reis per TGV
was een regelrechte nachtmerrie die
uiteindelijk rond half vier met een
taxirit naar Hoorn werd afgesloten.
De heenreis was gevuld met de ‘normale’ en typisch Nederlandse hindernissen. Treinen die niet vertrokken, maar later toch weer wel maar
dan van een ander perron en uiteindelijk zelfs vanuit een andere stad.
Dat bleek Arnhem te worden.
Niettemin bleek de aankomsttijd in
Frankfurt acceptabel.

Goede indruk
De aankomst was voldoende vroeg
om ruim drie uur met de CC te kunnen overleggen. Flory en Daan bestempelden het gesprek als zeer harmonieus; een gesprek waarin veel
wederzijds begrip werd gekweekt.
Het werd duidelijk waardoor vertragingen zijn ontstaan. Veel formulieren zijn in een niet altijd even duidelijk handschrift ingevuld. Huisnummers met cijfers en letters blijken verwarring te zaaien, maar ook
het ontbreken van de juiste vragen
op de formulieren zelf. Belangrijke
informatie moest daarom in een aan-

hangsel worden vermeld. En wat te
doen met aanvragen zonder zo’n
begeleidend brief?
Het ‘effe checken’ blijkt monnikenwerk. De bemanning – of beter
bevrouwing – van het Frankfurtse
kantoor werkt met maximum snelheid om alle aanvragen zo vlot mogelijk af te handelen.

De resultaten van het overleg
VBV – CC inzake ‘slavenarbeid’
Buitengewoon belangrijk is de milde
opstelling van de CC waardoor zij,
die de concentratiekampen overleefden tot voor kort nog de gelegenheid
hadden om een aanvraag in te dienen. Die termijn is nu definitief
gesloten.
π Voor incidentele gevallen betreffende overlevenden uit de kampen
Westerbork en Vught wil men nog
een dergelijke soepele opstelling
hanteren Dit alles terwijl toch de
sluitingsdatum van 31 december
2001 reeds lang achter ons ligt.
Deze mildheid moet worden vermeld want zegt men in Frankfurt:…
lees verder op pagina 2
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IS AFGEDRUKT IN EN DOE DEZE SNEL OP DE POST

Voorzittersmemo…
Wederom aan mij de eer om u
te attenderen op de Algemene
Ledenvergadering op 23 maart
aanstaande. Als voorzitter van
het VBV denk ik wel eens: “de
ene Info is nog niet klaar of de
volgende moet er al weer uit.”
De tijd vliegt. Oorlogsdreiging in
Irak. Ik denk aan onze leden met
kinderen, vrienden en familieleden in Israël. Ik denk aan de
betrokkenheid van onze leden met
de gevolgen van de bomaanslag op
Bali. Ik bekijk en beluister het
nieuws met de nodige scepsis. Een
goede vriend van mij, zelf journalist, zei mij onlangs dat het beter is
om niet alles te geloven wat je leest
in de kranten en wat je hoort via de
andere media. Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. De verwarring
wordt er maar groter door.
Plotseling is er geen enkele waarheid meer en dat is misschien wel
de enige waarheid. Het handelen
van de grootmachten wordt ingegeven door eigenbelang en machtsvertoon en de rest is relatief. Ik kan
er geen garen meer van spinnen.
Ik prijs mijzelf gelukkig dat de
werkzaamheden voor het VBV zo
veelomvattend zijn. Hierdoor heb
ik nauwelijks tijd om mij bezig te
houden met het doorgronden van
de belangen van de machthebbers.
Ik citeer Cruyff: “Ieder nadeel hep
ze voordeel”.

Persoonlijke gram, soms een
kilo te zwaar
Op de web-site ‘www.joods.nl’
woedt op dit moment een briefwisseling van mensen die buitengewoon ontevreden menen …
lees verder op pagina 2
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Voorzittersmemo…
… te moeten zijn met de gang van
zaken bij de PUR. Als deze mensen
helemaal ongelijk hadden zou het
VBV geen reden van bestaan hebben.
Wij vinden echter wel dat men de
zaken in een juist perspectief moet
blijven zien. En dat is nou juist datgene dat er ontbreekt bij de briefschrijvers.
Het VBV ontleent het bestaansrecht
aan het zijn van de luis in de pels van
de wereld van de oorlogswetten. We
zijn en blijven alert en wijzen de
PUR, de overheid en de politiek op
zaken die in strijd zijn met de
onvoorwaardelijke solidariteit, zoals
onze vorige minister van VWS mevrouw Borst - het typeerde. Maar
ook wijzen wij op zaken waarin sommige aspecten van de WUV zich op
gespannen voet verhouden tot de wet
en wijzen wij de PUR erop dat zij
vooral met redelijkheid en billijkheid
naar de aanvragen moeten kijken.
Dat het VBV vindt dat er nog veel verbeterd zou kunnen worden kan men
lezen in de briefwisseling van het
VBV met de Staatssecretaris, de PUR
en de Tweede Kamer zoals beschreven in de nummers 58 en 59 van
onze INFO. Maar persoonlijke gram
vertalen naar de algemeenheid is niet
alleen dom maar ook nog gevaarlijk

omdat het de realiteit in gevaar
brengt. Deze zaken kun je niet
ophangen aan persoonlijke gegevens
die vrijelijk en dilettanterig worden
geïnterpreteerd.

CC en slavenarbeid
In de vorige INFO maakten wij melding van onze activiteiten inzake de
slavenarbeiders en de Claims
Conference. Tot op heden is er nog
steeds een groep mensen die in kampen hebben gezeten en die hun geld
nog niet hebben gekregen. Het VBV
heeft op zeer korte termijn een
afspraak in Frankfurt bij de Claims
Conference om deze zaken te bespreken en om druk uit te oefenen opdat
de vertraging die er blijkbaar is opgetreden te verhelpen of op zijn minst
te verduidelijken. Op de jaarvergadering kunnen wij daar hopelijk meer
over zeggen. Verder zal uiteraard ook
de zaak met de onderduikers ter
sprake komen.

Tandem
Zelf zal ik de voorzittershamer
gedeeltelijk neerleggen op de jaarvergadering. Daan Sajet (zie verder in
dit blad) draait inmiddels een jaar
mee en ik kan u verzekeren dat hij
een goede duo-voorzitter zal zijn.

Zijn staat van dienst in het maatschappelijke leven is zeer respectabel
en hij heeft alle kwaliteiten in huis
die het waard maken om uw vertrouwen aan hem te schenken en de
beloften van het VBV waar te maken.
Ikzelf dank u voor het vertrouwen
dat u de afgelopen zes jaar in mij als
voorzitter heeft gehad. Het traject
met de Maror was een moeilijke; het
heeft niet altijd mee gezeten, maar
wij hebben gelijk gekregen en het
grootste deel van het geld is individueel verdeeld. U allen - samen met het
bestuur - gaf mij de kracht om datgene te verwezenlijken, waar de overlevenden recht op hadden. Ik ben trots
daarop. U hopelijk ook. Voor mij
waren het geweldige jaren.
Ik hoop u - samen met de rest van
het bestuur - in groten getale te kunnen verwelkomen op onze jaarvergadering. Het is juist die gelegenheid
die het bestuur de kracht en de creativiteit geeft om verder te gaan. Uw
inbreng is voor ons van groot belang
en met uw aanwezigheid betuigt u
uw solidariteit. Die hebben wij
nodig.
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Droomreis wordt bijna nachtmerrie
… “de hoofdverantwoordelijke organisaties – en dat is er één per land –
werden adequaat en volledig ingelicht. De fout ligt dus niet bij ons.”
Maar, stelde men: “het VBV heeft de
mensen wél kunnen informeren,
ondanks dat zij die informatiedag
niet heeft kunnen bijwonen.”
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π Via de CC wordt ieder VBV-lid,
dat concentratiekampoverlevend
is, wel tijdig formulieren inzond
en nog geen geld ontving, verzocht zich schriftelijk te wenden
tot het VBV.
π Ieder uit de categorie onderduikers die tijdig hun formulieren
instuurde en een uitkering ontving krijgt geen aanschrijving van

de CC met een dringend verzoek
om dat geld weer terug te storten.

Lijk op de rails
Zoals gezegd de terugreis was wel
een ‘crime’ maar niet de oorzaak van
misschien wel een ‘crime passionel’.
Ergens bij Oberhausen stagneerde
het openbaar vervoer om vervolgens
ruim drie uur later, ver voorbij middernacht, weer voorzichtig op gang
te komen. En dat is nu net het tijdstip waarop de vele zware chemietransporten op gang komen. Het reizen met de TGV met hoge snelheid
tussen die transporten door bezorgt
je het klamme zweet in de handen.
Een ware nachtmerrie, maar de
droom over een goede afloop met de
Claims Conference was echt.

Agenda

Algemene Ledenvergadering
zondag 23 maart 2003

Van 10 tot 11 uur is de inschrijving en ontvangst in de koffiekamer
hotel Casa 400 te Amsterdam (op de eerste etage tegenover de trap,
lift aanwezig), waar u tevens een consumptie wordt aangeboden.

11.00 uur
1. Opening
Welkomstwoord en inleiding van de
voorzitter Flory Neter.

2. Ingekomen stukken en
mededelingen
Tijdens dit agendapunt zal de voorzitter mededelingen doen over ontwikkelingen en lopende zaken.

3. VERSLAG jaarvergadering 2002
Zie pagina 8.

4. Verslag penningmeester
Het financieel verslag van 2002 en de
begroting van 2003 kunt u op aanvraag bij de penningmeester bestellen
(VBV, postbus 87594 1080 JN
Amsterdam). Ook verkrijgbaar bij de
balie in de ontvangsthal Casa Academica.

5. Verslag kascontrolecommissie
6. Decharge penningmeester
7. Benoeming kascontrole
commissie 2003
8. Vaststelling contributie
voor het jaar 2004
9. Bestuursleden
Kandidaten dienen schriftelijk, ondertekend door de kandidaat zelf alsmede
door vijf VBV-leden en uiterlijk een week
voor de vergadering te worden aangemeld. Voor adressering zie colofon.

Volgens rooster van aftreden:
> Aan de beurt volgens het rooster
van aftreden is Bert de Leeuw. Hij
heeft zich herkiesbaar gesteld.
> Flory Neter-Polak gaat het voorzitterschap voorlopig delen met Daan
Sajet. Het bestuur kandideert Daan
Sajet als bestuurslid en tevens als
duo-voorzitter.
> Daan loopt al een jaar met het
bestuur mee als aspirant-bestuurslid. Hij werd in 1941 geboren in
Amsterdam. Overleefde 1940-1945
als enige van zijn gezin. Hij ging
naar school in Amsterdam en na de

middelbare school te hebben afgerond vertrok hij naar Israël, waar hij
ruim 4 jaar diende in het leger.
Hij kreeg in Israël een opleiding als
verkeersleider in de civiele luchtvaart
en keerde in 1967 terug in Nederland om bij de KLM een opleiding te
gaan volgen als vluchtadviseur en
stationmanager. Na afronding van
deze opleiding heeft hij sindsdien in
die functie gewerkt voor de KLM.
Hij werd door de KLM uitgezonden
naar diverse locaties waaronder Mexico, Hong Kong, Nigeria en Lissabon. Daan is gehuwd met Wanda; zij
hebben drie kinderen.
> Louis Rozendaal werd in 1936
geboren te Arnhem. Na de middelbare school ging hij in militaire
dienst. Daarna volgde hij een opleiding tot grossier in huiden en bont.
In die functie heeft hij een jarenlange ervaring opgedaan. Tevens is hij
zes jaar directeur geweest van de
liberaal joodse gemeente te Amsterdam. Thans is hij voorzitter van
de Amsterdamse bridgeclub Minerva, welke destijds is opgericht door
verzetmensen en onderduikers.
Louis maakt reeds een jaar deel uit
van het bestuur, als aspirantbestuurslid.
> Ook Henk Oswald werkt als aspirant-bestuurslid al een jaar mee. Hij
heeft zich nu officieel kandidaat
gesteld. Wij zijn daar erg gelukkig
mee. Henk Oswald is arts en een
prominent pionier op het gebied van
gezondheid en metabolische chemie. Hij heeft vele onderscheidingen
waaronder de Albert Schweitzer
Award for Medicine en de Dag
Hamarskjold Award. In 1980 was hij
betrokken bij een onderzoeksproject
van micro-organisme en ontdekker
van het verband tussen darmwerking
en ziekten in andere organen. Henk

Oswald maakte gedurende de oorlogsjaren deel uit van de verzetsgroep van Gerben Wagenaar.

10.Toelichting van de voorzitter
en andere bestuursleden
over de komende acties van
het VBV
11. Rondvraag
12.Huishoudelijke mededelingen
En sluiting van de vergadering
(uiterlijk 12.30)

12.30 uur
Lunch
Vanaf 12.30 uur staat de lunch klaar
voor leden - die zich daarvoor hebben
aangemeld - en genodigden. Bij voldoende plaats is het mogelijk introducés mee te brengen. Toewijzing
voor deelneming zal in volgorde van
inschrijving gebeuren. Prijs voor
leden: 1 7,50. Prijs voor introducés:
1 15,-. Deze bedragen moeten aan de
zaal worden voldaan.

13.45 uur
Middagprogramma
Vanaf 13.45 vindt het middagprogramma plaats.

14.00 Gastspreker:
Het bestuur heeft de heer J.W. Brak,
directeur van DVVB van het ministerie van VWS bereid gevonden om
voor ons een inleiding te houden.

14.30
Gelegenheid tot het stellen van vragen.

15.00 Sluiting
Na afloop van de middagbijeenkomst zijn enkele functionarissen
van de Pensioen- en UitkeringsRaad
bereid om persoonlijk vragen te
beantwoorden. De accommodatie
zal zodanig zijn dat men ongestoord
een gesprek kan voeren.
Na afloop is er nog een mogelijkheid
tot samenzijn en napraten in de bar
van de Casa en er wordt u nog een
drankje aangeboden door het VBV.
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Van WUV naar WUBO
In het kader van de harmonisatie van de oorlogswetten WUV en
WUBO is het sinds kort mogelijk om zonder veel problemen over te
stappen van WUV naar WUBO.
Hieronder volgt waarom en wanneer
dit kan worden overwogen:
Indien u zelf erkend bent als vervolgde (dus niet als nabestaande) krachtens de WUV en uw uitkering komt
niet tot uitbetaling (of tot een zeer
kleine uitbetaling) wegens andere
inkomsten die moeten worden gekort
door de PUR, kan het overstappen
naar de WUBO financieel gunstiger
voor u zijn omdat de WUBO een
zogenaamde “artikel 19 toeslag” kent
en de WUV niet.

De artikel 19 toeslag
Hiervoor moeten wij teruggaan naar
de tijd dat de WUV nog de NMIK
(Niet Meetbare InvaliditeitsKosten)
kende. Deze NMIK werden uitgekeerd ongeacht het eigen inkomen
en/of aan personen die niet voor een
uitkering in aanmerking kwamen.
Zoals bijvoorbeeld aan vrouwen die

geen kostwinner waren. Gehuwde
vrouwen konden in die tijd geen
eigen uitkering krijgen. De enkele uitzonderingsgevallen laten wij hier buiten beschouwing.
De WUBO kent een regeling die onafhankelijk is van de hoogte van het
inkomen en dit is de “artikel 19 toeslag”. De maximale toeslag bedraagt
10% van de minimumgrondslag –
momenteel ± 168,- euro per maand –
en is belastingvrij. Om voor die vergoeding in aanmerking te kunnen
komen geldt een aantal regels. Twee
van die regels lichten wij er uit:
‘U moet in Nederland wonen en de
Nederlands nationaliteit hebben’
en ‘Uw erkenning mag niet zijn gebaseerd op de zogenaamde hardheidsclausule’.
Voorzieningen welke u via de WUV
heeft gekregen, zoals huishoudelijke

hulp etc, blijven normaal doorgaan
en ook het recht op een nabestaande
WUV-uitkering blijft, indien u dat
aanvraagt, eveneens mogelijk.
Voor personen die denken in aanmerking te komen voor omzetting
van WUV naar WUBO is het voldoende een briefje te schrijven naar
de PUR met een dergelijk verzoek.
Ook de medewerkers van het Bureau
Cliëntenservice van de PUR kunnen
uw vragen over een dergelijke omzetting beantwoorden en kunnen voor u
nagaan of dit voor u van toepassing
kan zijn. Het Bureau Cliëntenservice
is telefonisch bereikbaar onder nummer 071-5356888.
Er zijn niet veel problemen met deze
overgang. Vaak kan een en ander
door de PUR worden gedaan zonder
verdere vragen. In enkele gevallen zal
de PUR u toch benaderen om bepaalde zaken toe te lichten. Vraag in elk
geval of zij willen bekijken of er voor
u – voor nu en voor zover mogelijk in
de toekomst - geen nadelige gevolgen
uit kunnen voortvloeien.

Bezwaarschriften PUR en CRvB
Wij hebben onze leden er reeds vaker op gewezen (zie
o.a Info 56 van maart 2002) dat, als men een bezwaarschrift bij de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) wil
indienen, het erg belangrijk is om de termijn van zes
weken (buitenland 13 weken) zeer goed in het oog te
houden.Zelfs als u maar één dag te laat bent kunt u daarna, bij een eventuele afwijzing door de PUR, niet meer

bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) terecht. Als men
dus bezwaar wil maken tegen een beschikking van de
PUR en u kunt – om welke reden dan ook – de motivatie niet op tijd rond krijgen dan kunt volstaan met een
kort briefje aan de PUR met daarin de mededeling dat u
bezwaar maakt tegen de beschikking en dat de motivatie
volgt. Daarmee heeft u de termijn veiliggesteld.

VBV-leden in
beeld door de
jaren heen
De vele foto’s die in de afgelopen
jaren tijdens de jaarvergaderingen
zijn gemaakt, liggen ter inzage na
afloop van de jaarvergadering in de
lounge van Casa 400.
Ter plekke kunnen leden de foto’s
uitzoeken en aanschaffen à 1 euro
(nabestelling is niet mogelijk).
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Wordt PUR een
zichzelf adviserend orgaan?

Voorheen was de procedure bij een eerste aanvraag voor een periodieke WUV-uitkering dat men formulieren invulde, waarna een
begeleidende instantie zoals J.M.W., Pelita of Stichting 40-45 de
sociale rapportage opstelde.
Aan de hand van de formulieren en deze rapportage werden dan
door de Pensioen- en UitkeringsRaad (PUR) getoetst of men voor
een periodieke uitkering in aanmerking kwam. Een goede taakverdeling zonder belangenverstrengeling.
Van verschillende kanten bereikt ons
nu het bericht dat de PUR na ontvangst van de aanvraag de aanvrager
opbelt om een telefonisch intakegesprek te voeren. De uitkomsten van
zo’n gesprek worden ook meegenomen in het besluit dat de PUR neemt
inzake de uitkering. Daarna wordt er
nog een sociale rapportage gemaakt
door een maatschappelijk werker
van de begeleidende instantie.

Een pet teveel
Het VBV is ervan overtuigd dat de
PUR de telefonische intakegesprekken met de beste bedoelingen doet.
Toch maakt het VBV zich daar ernstige zorgen over. In de meeste
gevallen immers wordt de betrokkene door zo’n telefoongesprek overvallen. De PUR-medewerker heeft
zich natuurlijk voorbereid op het
gesprek en heeft het dossier voor
zich, maar dat geldt niet voor degene die wordt opgebeld. Bovendien is
zo’n gesprek voor de betrokkenen
een nogal emotionele aangelegenheid. Ondanks dat de informatie op

deze manier en onder grote druk
wordt verkregen, zal deze beslissing
toch worden meegewogen bij een
eventuele periodieke uitkering.
De PUR zou niet op de stoel van de
maatschappelijk werker mogen gaan
zitten. Een logische volgende stap
zou wel eens kunnen zijn, dat de
PUR dan straks ook nog zelf de sociale rapportage gaat maken.
Het VBV is van mening dat men hier
een verkeerde weg inslaat. De PUR
zet op deze manier twee verschillende petten op en daarvoor is zelfs een
PUR-hoofd te klein.
De PUR dient aanvragen te toetsen
aan de hand van onafhankelijke rapportages welke worden opgemaakt
door één van de basisinstellingen.
Natuurlijk wordt niet getwijfeld aan
de kwaliteit en oprechtheid van de
medewerkers van de PUR, maar
rapporteren hoort ons inziens niet
thuis bij dezelfde instantie die ook
beslist over periodiek uitkeringen.
Deze zaken moeten gescheiden worden gehouden. Onze visie is: “Eén
pet moet af!”
AFHAALCENTRA
De Flinesstraat 26, Amsterdam
tel: 020-665 95 01 (naast de MAKRO)

SCHOONMAAKARTIKELEN

Hijman Krimpen b.v.
Van Polanenweg 6,
Krimpen a/d IJssel
tel: 0180 - 51 05 72

Vechten
voor dezelfde rechten

Ongeveer drie jaar geleden ben ik
met een actie begonnen ten behoeve van de groep ‘tweede generatie’ die buiten Nederland woont;
dus voor de naoorlogse kinderen
van oorlogsvervolgden.
In 1994 werd de WUV gesloten
voor deze hele tweede generatie.
De regering richtte een ‘Aanspreekpunt’ op dat werd gelieerd
aan het ICODO. Daar kon deze
tweede generatie terecht voor
psychologische hulp.
Dat gold echter alleen voor
Nederland en dus vroeg ik mij af
wat het verschil was tussen
Nederlandse leden en buitenlandse leden van de groep ‘tweede
generatie’. De ‘tweede generatie’
buiten Nederland lijdt immers
niet minder maar heeft in Israël
geen aanspreekpunt. Dit nu vond
ik niet juist.
Ondergetekende heeft in Israël
een handtekeningenactie gehouden en de reacties waren overweldigend. Ook in Nederland is de
haalbaarheid en de solidariteit
onderzocht. De wijze waarop
mensen mij ontvingen en steun
betuigden waaronder ook psychiaters en doktoren was hartverwarmend.
De grote politieke partijen (PvdA,
CDA, VVD) ontvingen mij zeer
welwillend en toonden de bereidheid om mij te steunen zodra de
nieuwe Vaste Kamercommissie
zou zijn geïnstalleerd.
Ik ben van plan een petitie aan te
bieden aan de Vaste Kamercommissie en aan de komende
Staatssecretaris van VWS en heb
goede hoop op het welslagen.
‘Opgeven’ staat niet in mijn woordenboekje. Datgene, wat geldt
voor de tweede generatie in
Nederland moet ook gelden voor
diezelfde groep in het buitenland.
Lidy Tropp-Montezinos
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[Overgenomen uit de website van Blimbing]

Inventarisatierapport
Haalbaarheidsonderzoek
Indische Tegoeden
Deze rapportage werd verricht in opdracht van de Technische
Commissie Haalbaarheidsonderzoek Indische Tegoeden en uitgebracht door Drs. N.A. van Horn, Dr. P.J. Keppy, Drs. R. van der Maar.
CONCLUSIES:
1
Het archiefmateriaal dat voorhanden is in Indonesië, Groot-Brittannië, Singapore en Maleisië biedt
geen mogelijkheid onderzoek te
doen naar de behandeling van
claims van individuele oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië met
betrekking tot goederen die tijdens
de oorlog met Japan in NederlandsIndië verloren of beschadigd zijn
geraakt.

2
De voor dit onderzoek essentiële
archieven van de Raad voor het
Rechtsherstel in Nederlandsch-Indië,
de (Indische) Raad en Bureau voor
Oorlogsschade en het NederlandschIndisch Beheersinstituut, de overheidsinstanties in Nederlands-Indië
die verantwoordelijk waren voor de
behandeling van deze individuele
claims, zijn niet aangetroffen.
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3
Op basis van het archiefmateriaal
dat is aangetroffen in de Verenigde
Staten (National Archives and
Records Administration) is het
slechts mogelijk onderzoek te doen
naar een beperkt deel van het behandelingstraject van claims van individuele oorlogsgetroffenen. Het gaat
daarbij alleen om die claims die via
de Nederlandse Militaire Missie in
Tokio zijn ontvangen door de
Supreme Commander for the Allied
Powers (SCAP), de naoorlogse
Amerikaanse bezettingsautoriteit in
Japan. Deze claims hadden tot doel
goederen gerestitueerd te krijgen,
waarvan werd vermoed dat ze tijdens de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië naar Japan waren
vervoerd.

4
Evenals het archiefmateriaal aange-

troffen in de Verenigde Staten
geven de documenten uit de
National Archives in Tokio de
mogelijkheid slechts een beperkt
deel van het behandelingstraject
van een aantal individuele claimanten te beschrijven. De archieven van

het ministerie van Buitenlandse
Zaken lijken nieuwe inzichten te
kunnen verschaffen over internationale afspraken tussen de geallieerde
landen, inclusief Nederland, en
Japan over geleden materiële oorlogsschade.

5
Het in het buitenland aangetroffen
archiefmateriaal is weliswaar
gefragmenteerd, maar biedt een
waardevolle aanvulling op het
archiefmateriaal aanwezig in
Nederland. Het geeft de mogelijkheid een beeld te schetsen van het
algemene beleid en de besluitvorming inzake de behandeling van
individuele claims door verschillende overheden, van goederen die tijdens de oorlog met Japan in
Nederlands-Indië verloren of beschadigd zijn geraakt. In de geïnventariseerde archieven in het buitenland zijn bovendien aanvullende
gegevens gevonden die van belang
zijn voor een beschrijving van de
systematiek van de inbeslagname
en afvoer van goederen door de
Japanners tijdens de bezetting van
Nederlands-Indië.

[Overgenomen uit de website van de Stichting Pelita]

Nabetaling ‘Het Gebaar’
geschiedt dit voorjaar
Op een bijeenkomst in het Indisch Huis te Den Haag, op 8 februari jl. heeft Wiete Mesman, directeur
van Stichting Het Gebaar, bekend gemaakt dat de nabetaling in het kader van de individuele uitkeringen van Het Gebaar, dit voorjaar moet plaatsvinden. Er zal zo’n 50 miljoen gulden te verdelen zijn.
Stichting Het Gebaar heeft in
totaal 101.000 aanvragen voor een
individuele uitkering binnengekregen. Hiervan zijn 94.000 positief
beschikt. Op dit moment liggen er
nog 1.500 aanvragen te wachten op
afhandeling. Volgens Mesman is
het zeker dat het aantal positief
beschikte aanvragen (dus het aantal mensen dat uiteindelijk de individuele uitkering krijgt uitbetaald)
niet uitkomt boven de 100.000.
Dit houdt in dat er geld over is voor
een tweede tranche, en wel zo’n 50
miljoen gulden. Er wordt nu met
de regering gesteggeld over hoe
het zit met de rente van dat bedrag.
Het bestuur van Stichting Het
Gebaar overlegt nog wanneer die
tweede tranche wordt uitgekeerd,
maar het streven is in ieder geval
dit voorjaar.
Op de vraag uit het publiek of het
wederom de bedoeling is dat de
oudste aanvragers het eerst het
geld op hun rekening zien, een
streven dat bij de eerste uitbetaling
overigens is mislukt, antwoordde
Mesman ontkennend. Bij de tweede tranche wordt er niet gekeken
naar leeftijd van de aanvragers. Dit
omdat de uitbetaling binnen twee a
drie dagen zal geschieden en het
daarom onzin zou zijn onderscheid te maken in leeftijd.
Verder is het zo dat een aantal
mensen dat is afgewezen voor een
individuele uitkering in het kader
van Het Gebaar, een proces is
begonnen. Rond mei dit jaar worden deze zaken aanhangig
gemaakt en Stichting Het Gebaar
is voornemens hieromtrent dan
publiciteit te geven.

‘Het Gebaar’

Op 18 februari heeft Elisabeth Lubbers haar ontslag ingediend als bestuurslid van Stichting Het Gebaar. Aanleiding hiertoe zijn uitlatingen aangaande de Indische gemeenschap die Lubbers deed in een e-mail naar de penningmeester van Het Gebaar, de heer De Ruyter de Wildt. Volgens Het
Gebaar zal de afhandeling van de Collectieve Projecten door het ontslag van
Lubbers geen vertraging oplopen. Deze vraag rijst omdat Lubbers als
bestuurslid van Het Gebaar de Collectieve Projecten in haar portefeuille
had en voorzitter was van de Klankbordgroep. De taak van deze klankbordgroep is advies uit te brengen aan het bestuur voor wat betreft het uitkeringsreglement en de criteria voor de Collectieve Projecten. Dat de
Collectieve Projecten geen vertraging zullen oplopen komt doordat het
belangrijkste werk van de klankbordgroep (het adviseren van het bestuur)
er inmiddels opzit. Het bestuur bespreekt het advies van de klankbordgroep nu met de Raad van Advies. Er zullen nog wel een aantal gesprekken
zijn waarbij de klankbordgroep betrokken is, maar dan vervangt de huidige
vice-voorzitter Peter Neeb de afgetreden voorzitter.
[bron: www.pelita.nl]

AANMELDING

Vul onderstaande bon in, knip uit en doe deze voldoende
gefrankeerd op de post. Doe dit ruim vóór 15 maart!

✁

Aanmelding deelname algemene ledenvergadering en/of lunch op
zondag 23 maart 2003 Leden en gezinsleden betalen 7,50 euro per
persoon. Introducees 15,- euro per persoon.
Naam

■ dhr ■ mevr

Adres
Postcode
■ Aanmelding vergadering;
■ Aanmelding lunch;

Plaats
personen.
personen.

Aantal kosher:
Het totaalbedrag ad. 1

wordt aan de zaal voldaan.

Deze kaart dient uiterlijk 15 maart 2003
in ons bezit te zijn.
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Bericht voor onze buitenlandse leden
Het VBV heeft niet alleen in Nederland veel leden; ook
in het buitenland ziet men het belang van het VBV duidelijk in. Wij hebben daardoor leden, die verspreid zijn
over de gehele wereld. Deze leden betalen het normale
contributiebedrag verhoogd met vijf euro, omdat het
verzenden van onze Nieuwsbrief/Info naar het buitenland uiteraard duurder is dan een binnenlandse postverzending.
Nu heeft het merendeel van onze buitenlandse leden
nog een bank- of girorekening in Nederland waardoor
zij zonder extra kosten de contributie kunnen overmaken. Anderen weer hebben familie of vrienden in
Nederland die de contributie voorschieten.
Er zijn echter ook buitenlandse leden die ons een cheque - uitgeschreven in euro’s - sturen. Dan begint voor
ons het probleem omdat de bank ons bijna tien euro
per cheque aan incassokosten berekent; om precies te
zijn 9,80 euro. En dat nu is een substantieel bestanddeel van het contributiebedrag.

Het is daarom, dat wij de leden die hun contributie
alleen met een cheque willen of kunnen betalen en dus
geen andere mogelijkheid hebben, zeer dringend verzoeken om het contributiebedrag te verhogen met de
incassokosten (dus 9,80 euro) die wij moeten betalen.
Een alternatief zou kunnen zijn om het bedrag in
euro’s (geen andere valuta) aangetekend per brief aan
het VBV te zenden; wij hebben echter geen idee of die
methode veel goedkoper zal zijn.
Wij vertrouwen er op dat u de billijkheid van dit verzoek
zult kunnen begrijpen en bereid bent daarnaar te handelen. Bij voorbaat onze dank hiervoor.

< Links

treft u een kleine plattegrond aan met de locatie van
hotel Casa 400 te Amsterdam.

Notulen!
Integrale notulen van de jaarvergadering 2002 worden op onze website gepubliceerd maar kunnen ook
op aanvraag worden toegezonden.
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Maak de VBV-vuist groter!
Maak uw kennissen (nu) lid! Bel of
fax naar onderstaande nummer:
Telefoon 020 - 673 32 33
Fax 020 - 6 733 233
Bank ABN-AMRO
nr. 54.80.17.867
Postbank nr. 5063 253
Contributie 2003/2004:
Eén enkel lid 130,-, Gezinslid 115,Toeslag buitenland 15,-

✁

Bestuursleden VBV
voldoende
frankeren

VBV
Postbus 87594
1080 JN AMSTERDAM
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Lily van den Bergh................................
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