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VBV consolideert Amerikaanse betrekkingen

Goodwill, dollars
en euro’s
Voorzitter Flory Neter en specialist buitenland Peggy Duveen zijn
enkele dagen geleden teruggekeerd van hun ‘zending’ onder de
Amerikanen. Die reis is niet voor niets geweest en heeft ondanks
de korte duur van slechts vijf dagen een hoog rendement gehad
aldus de mening van het duo Flory-Peggy.
worstelen met matig werkende computers en
moeizaam functionerende programmatuur.
Dat verklaart ook, zo vertellen Flory en Peggy
bij hun thuiskomst, waarom de verwerking
van de aanvraagformulieren en de reacties
daarop soms zoveel tijd vergen. Hun respect
voor datgene wat men daar ondanks alles uiteindelijk toch bereikt, is groot.

Time is ook money
Behalve met een grote dosis goodwill kwam
het duo Neter/Duveen ook met een stevige
cheque thuis. Dat was de betaling van het
grootste gedeelte van de rekening die al meer
dan een jaar geleden aan de Claims ConferenVlnr: Peggy Duveen, Josephina Prins, Jill Chase
ce in Frankfort was verzonden; een rekening
(nieuw lid), Carla Lessing( nieuw lid) en Flory Neter.
die betrekking had op alle gemaakte kosten
Binnen een week na hun thuiskomst stroomt om de aanvragers vaak persoonlijk te begeleide correspondentie van de bureaufunctiona- den bij het invullen van de formulieren. En als
rissen van de kantoren van de Claims Confe- wij het hebben over al die andere kosten en
rence binnen. De persoonlijke kennismaking inspanningen?
en het leren kennen van de bijbehorende Het was uiteindelijk Flory Neter die zich met
gezichten heeft voor veel goodwill gezorgd. het VBV sterk heeft gemaakt opdat ook de
Er is grote wederzijdse waardering. Enerzijds kindoverlevenden uit de concentratiekampen
natuurlijk voor het feit dat het VBV zich volle- voor een uitkering in aanmerking zou komen.
dig en belangeloos heeft ingezet - en zich nog Het was ook het VBV dat terecht heeft aansteeds inzet – voor de survivors en dat doet gekaart dat de overlevenden van de kampen
met een bijna tomeloze energie. Anderzijds Westerbork, Amersfoort en Vught van de
voor de gedrevenheid waarmee de mede- juiste informatie werden voorzien en alsnog
werkers in New York hun kantoren runnen een uitkering konden aanvragen.
met alle problemen die de apparatuur daarbij Het was dan ook het VBV die de onderduikers
veroorzaken.
van weleer heeft geadviseerd om in diezelfde
In het land met onbegrensde mogelijkheden - route van uitkeringsaanvragen mee te liften.
het land ook van Bill Gates en Microsoft - zou Het is nu ook het VBV dat met Flory Neter
men verwachten dat men alle geavanceerde en Peggy Duveen wederom een lans hebben
hulpmiddelen heeft en kan gebruiken. Ten gebroken om de op tijd ingediende aanvragen
burele van de Claims Conference komt men van die groep onderduikers alsnog te honoredan toch wat bedrogen uit. Bij de diverse ren; dit eens temeer daar binnen die groep er
bezoeken aan die kantoren bleek hoezeer sommigen wel en anderen juist geen uitkering
de bemanning of
beter de
bevrouwing
moet
verkregen.
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Het is weer het VBV dat zich – nog steeds
– met verve en alle overtuigingskracht inzet om de uitbetalingen aan met name de
kampoverlevenden zo snel mogelijk te laten
verlopen. Een aantal uit die groep is inmiddels
al op hoge leeftijd en heeft mogelijk nog maar
kort te gaan. Dat – zo wordt gesteld – is nu
juist voor die groep een mooi en respectvol
bewijs van erkenning. Gezien alle reacties uit
New York lijkt het erop dat er uitzonderlijk veel
begrip is gekweekt tijdens deze ‘maiden trip’
naar de States.

VOORZITTERSMEMO
Zoals u op deze pagina hebt kunnen lezen,
hebben Peggy Duveen en ondergetekende
de stoute schoenen maar eens aangetrokken om het ’ware gezicht’ van het VBV in
New York, bij de Claims Conference te laten
zien. Een actie bedoeld als: ‘een praatje
kan geen kwaad’. Het VBV correspondeert
regelmatig en krijgt meestal geen antwoord
op zijn schrijven. Dat werkt uitermate
frustrerend.
Een reisverslag over New York zal ik u besparen alhoewel ik niet kan verhullen diep
onder de indruk te zijn geweest van een
stad met zo veel diversiteit.
Alvorens de Claims Conference te bezoeken
hebben wij een ontmoeting gehad met Leo
Rechter, voorzitter van een belangenbehartigersgroep van de ‘Kind Overlevenden’.
Hij maakte ons duidelijk dat de situatie
van veel overlevenden in Amerika beneden
iedere levensstandaard is. De Amerikaanse
maatschappij houdt geen rekening met het
lijden en de trauma’s van deze mensen. Er
zijn overlevenden die nauwelijks gebruik
kunnen maken van overheidsvoorzieningen
zodat zij werkelijk in een doos op straat leven. De Claims Conference laat grote steken
vallen. Het zou een grote stap in de goede
richting zijn indien de Claims Conference
ten behoeve van deze minder bedeelden
een basis ziektekostenverzekering zou
opzetten. Deze zaken zouden prioriteit
moeten hebben. De belangenbehartigers
hebben reeds meerdere malen tevergeefs
aangeklopt bij de Claims Conference. Een
zure zaak als men beziet waar het geld wel
naar toe gaat en de salarissen die de functiebekleders binnenhalen, aldus Leo Rechlees verder op pagina 2

VOORZITTERSMEMO
ter. Ook hebben Peggy en ik een bijeenkomst
van een andere groep overlevenden WOII
bijgewoond. Er waren drie ex-Nederlanders
bij. Een van hen was reeds lid van het VBV
de andere twee zijn lid geworden. Ook deze
mensen toonden zich erg bitter over het leggen van verkeerde prioriteiten door de Claims
Conference. Enigszins sceptisch gingen wij
dus naar de plek waar ons eigen onderhoud
met de Claims Conference zou plaats vinden.

Het onderhoud
De eerlijkheid gebiedt ons te vermelden dat
het geld ten behoeve van de slavenarbeiders
niet opgaat aan luxe ten behoeve van inboedel
en kantooruitrusting.
Wij werden door Gideon Taylor, directeur, en
Greg Schneider, hoofd bureauzaken, plezierig
ontvangen. Om ons moverende redenen hadden wij vooraf geen agenda toegezonden. De
overvaltechniek dus. Zij hadden zich echter
zeer goed voorbereid op onze komst.
De vergoeding die zij het VBV nog schuldig
waren voor gedane arbeid ten behoeve van
de affaire slavenarbeid werd dan ook bijna
zonder slag of stoot per cheque uitbetaald.
Andere zaken die op de agenda stonden
waren ‘de onderduikers’ en de status van het
‘Getto Amsterdam’ ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog.
Voor wat de onderduikers betreft kunnen wij
kort zijn. Men meldde ons dat het probleem
is dat de ‘Duitse Stichting’, die als het ware de
opdrachtgever is van de Claims Conference, in
haar statuten heeft staan dat de onderduikers
niet rechthebbend zijn. De heren Taylor en
Schneider zeggen geen enkel bezwaar te
hebben de onderduikers uit te betalen als die
‘Duitse stichting’ hen dat toestaat. Opmerkelijk is het dat bij contacten met de ‘Stichting’
ons is mede gedeeld dat zij er geen bezwaar
tegen hebben als de Claims Conference het
geld uitbetaald van de extra 276 miljoen DM
die de Claims Conference heeft ontvangen
ten behoeve van sociale projecten. De heren
Taylor en Schneider wisten ons te melden dat
dit geld helaas nu op is. Het VBV zit dus met
haar onderduikers tussen de wal en het schip.
Wij hebben afgesproken om ook de Stichting
in Berlijn binnenkort eens met een bezoek te
vereren.

Amsterdams getto
Voor het VBV is de status van het Getto van
Amsterdam een speerpunt.
De Duitse wetgevers hebben met de definitie
van een getto, ons inziens, gekeken naar
het Oost-Europese model. Omdat het Amsterdams Getto niet door soldaten en met
prikkeldraad afgezet gebied was heeft men het
niet als zodanig aangemerkt.
Gebaseerd op o.a. de documentatie van L.
de Jong menen wij dat de geschiedenis van
de Nederlandse joden onvolledig op de kaart
staat. Dit feit heeft directe gevolgen voor de
legitimiteit van de aanvraag in het kader van
slavenarbeid, voor de onderduikers.
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De Claims Conference heeft ons om
historische documentatie gevraagd en ons
toegezegd dit onderwerp aan te kaarten bij de
Duitse overheid en de ‘Stichting’. Deze documentatie hebben wij hen vanzelfsprekend op
korte termijn toegezegd.

Claims Conference en
‘Trouble shooting’
Na afloop van het gesprek met de directie
bezochten wij de afdeling ‘Verwerking van
Aanvragen en Probleemoplossingen’.
Wij spraken daar met een drietal vrouwen die
hun ziel en zaligheid leggen in de diensten die
zij verrichten ten behoeve van de overlevenden. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken
dat er met name bij de Claims Conference in
Frankfurt fouten worden gemaakt. Daardoor
worden we geconfronteerd met formulieren
die zijn weggeraakt terwijl de aanvrager wel
voorkomt in hun bestand en dus ook een
registratienummer heeft. Soms ook komen
gegevens in het geheel niet voor in hun bestand. Wij hebben op ons genomen om, daar
waar het onze leden betreft, deze ontbrekende
gegevens in Nederland te checken.
Wat verder bij ons bezoek boven water kwam,
was het feit dat er van uit Nederland 103
aanvragers te laat hun formulieren hadden
ingediend. Dat is van 1285 aanvragers uit
Nederland een onevenredig hoog percentage
van bijna 10% . Een belangrijk bestanddeel
van de 103 te laat ingediende aanvragen betreft mensen van kamp Westerbork die door
hun hulpverleners op het verkeerde been zijn
gezet. Men verkeerde immers abusievelijk in
de veronderstelling dat kamp Westerbork niet
als concentratiekamp mocht worden aangemerkt. Het VBV heeft vanaf het allereerste
begin gemeld dat kamp Westerbork binnen
de criteria viel. Helaas hebben velen die geen
lid zijn van het VBV en hun hulp elders kregen
daar achteraf niets aan. De bovengenoemde
afdeling van de Claims Conference zal in de
onderhandelingen met de ‘Duitse Stichting’
de zaak van ‘de te late aanvragen’ bepleiten.
Wat daar het succes van zal zijn is nog
onduidelijk.

Als die organisaties die de ‘Westerborkers’ in
hun onschuld op het verkeerde been hebben
gezet zelf de zaak zouden aankaarten bij de
‘Stichting’ ontstaat er een situatie waarbij
die stichting - gezien de eigen criteria - de
mogelijkheid heeft om de reden van het te
laat aanvragen als legitiem aan te merken.
In dat geval zullen die mensen wél kunnen
worden uitbetaald.

VBV en bezuinigingen
(uit de brief van het VBV aan de minister van VWS, de heer
Hoogervorst)

“Het VBV heeft met verbijstering kennis
genomen van het besluit om te bezuinigen op
haar financiële steun aan de basisinstellingen
zoals JMW, Pelita en de Stichting 40-45. Sinds
de invoering van de wetten is het de eerste
keer dat een regering een dergelijke maatregel
wil nemen. Deze wetten zijn gemaakt voor
een bijzondere groep oorlogsslachtoffers en
ze werden beschouwd als een ‘ereschuld’
en als bijzondere solidariteitsplicht van de
Nederlandse regering en het Parlement. Is dat
nu, in 2003, plotseling niet meer het geval?
Uw voorganger mevrouw Els Borst heeft in
persoonlijke gesprekken met het bestuur van
het VBV herhaaldelijk verzekerd geen nieuwe,
ingrijpende maatregelen meer te zullen
nemen.
Het minimaliseren van het maatschappelijk
werk is een klap in het gezicht van de begeleidende instellingen. De oorlogsslachtoffers
hebben het in deze steeds onrustiger tijd al
moeilijk genoeg om zich staande te houden.
Het is een bekend gegeven dat met het klimmen der jaren goed weggestopte trauma’s
weer naar de oppervlakte komen. Een begeleidend gesprek is de optie. Vrienden wil men
niet opzadelen met zijn of haar probleem. Met
speciaal daarvoor opgeleide mensen zoals
maatschappelijk werkers, kan dat wel. Het is
om bovenstaande reden dat wij u oproepen
om uw voornemen om te gaan bezuinigen
op de financiële steun aan de begeleidende
instellingen in heroverweging te nemen.”

Restyling VBV-website

Maror is bitter

Als alles loopt zoals wij hopen zal de website van het VBV
met de komst van deze INFO zijn gewijzigd. Wij hebben
gemeend de uitvoerder de opdracht te moeten geven om
de site te voorzien van een nieuw jasje. De kleuren zijn
naar ons idee sterk verbeterd en de homepage is voorzien
van wisselende foto’s die zijn gemaakt op de jaarvergadering. Mocht u in het bezit zijn van een computer dan
gaarne uw reactie. Zie www.vbvinfo.nl

Het kabinet Balkenende heeft gesproken. De bezuinigingen beginnen gestalte te krijgen. Het ministerie VWS geeft inmiddels aan
waar en hoe de bezuinigingsslag zal
worden gestreden. De slachtoffers
op het slagveld worden langzaam
maar zeker geïdentificeerd.
Een van die slachtoffers is JMW
Ten tijde van het adviescollege
voordat het VBV zich daar uit
terugtrok werd aan de directie van
JMW duidelijk te verstaan gegeven
dat de bedragen die de overheid zou
gaan uitkeren wellicht later zouden
kunnen worden beschouwd als
‘sigaar uit eigen doos’. Ha, ha, was
toen zo ongeveer het antwoord. Het
antwoord nu is anders.
Voor de maatschappelijke hulp
verlenende instanties is een korting
op subsidies van toepassing. Met
name 10 procent voor de groep
oorlogsoverlevenden. Dat geldt
dus ook voor JMW Echter voor de
hulpverlening ten behoeve van de
overige leden van wat men aanduidt met ‘joodse gemeenschap’
geldt een veel grotere korting. Die
korting bedraagt maar liefst ruim
1,2 miljoen euro.
Kijk, dat bedoel ik nu. Vele miljoenen uit de Maror-pot worden
doorgesluisd naar organisaties die
niet direct het belang dienen van
de doelgroep waarvoor die Marorgelden eigenlijk waren bestemd en
waar juist die Maror-gelden ook
vandaan kwamen. Dat waren toch
de joden die de WOII aan den lijve
hadden ondervonden en al of niet
hadden overleefd?
Nu komen die vele miljoenen,
ruw geschat richting tweehonderd
miljoen, terecht bij onder andere de
kerkgenootschappen. Beter gezegd
de synagogegenootschappen. Dat
alles ten behoeve van rond 7000
aangesloten leden, waarvan slechts
een minimaal aantal nog iets heeft
te maken met WOII.
Daaraan heeft de directie van JMW,
alhoewel niet direct deel uitmakend
van het CJO, hard aan meegewerkt.
De sigaar uit eigen doos brandt nu
prachtig op. Even de as aftikken.

Jurisprudentie
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in 2002 een uitspraak gedaan
die van belang kan zijn voor sommige uitkeringsgerechtigden. In het kort
komt het hierop neer:
Bij de vaststelling van
het vermogen wordt ook
de waarde van het eigen
huis door de PUR als
vermogen aangemerkt.
Dat bedrag maakt dus
deel uit van het totale vermogen dat wordt
gebruikt om de vermogenskorting te berekenen en toe te passen.
Wanneer iemand dat eigen huis verkoopt en
voor dat bedrag één of
meer lijfrentepolissen

koopt dan mag de daaruit ontvangen lijfrente,
aldus de CRvB, niet worden gekort op de uitkering. De waarde van het
eigen huis was immers
reeds betrokken bij de
vermogenskorting.
Ook al is het huis verkocht dan blijft de vermogenskorting.
Het
maakt dan niet uit of de
opbrengst bij verkoop
van dat huis hoger dan
wel lager is dan de waar-

de zoals ooit was vastgesteld door de PUR.
Het niet mogen korten
op de uitkering geldt
dus alleen en uitsluitend voor lijfrenten die
werden aangekocht uit
de opbrengsten van een
reeds eerder vastgesteld
vermogen.
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Vooruitzien
via terugblik

Jan Brak weg bij ministerie

Op 11 november 1999 doet mr. Branbergen van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de geruchtmakende uitspraak dat het C.J.O.
wordt gehouden aan haar kort daarvoor verschenen persbericht. Voor
een deel is dat gebeurd want er zijn inmiddels tweemaal bedragen uitgekeerd aan een door haar vastgestelde doelgroep. Een belangrijk deel van
die uitspraak is daarna niet echt meer aan de orde geweest.
In het vonnis is duidelijk te lezen dat het ook
mr. Branbergen niet was
ontgaan dat er door het
C.J.O. werd aangekondigd dat er een referendum zou worden gehouden onder de ‘oorlogsslachtoffers’.
Dat persbericht werd
dan ook expliciet en onverkort in het vonnis opgenomen.
De oprichting van de
Stichting Joodse Oorlogstegoeden wordt in
het persbericht aange-

kondigd. In die Stichting
zullen de gelden worden
beheerd. Het doel van
het referendum is dan –
zo leest men in dit persbericht – om vast te stellen hoe de bestemming
zal zijn van de middelen die in deze Stichting zijn ondergebracht.
Voorbijgaande aan deze
uitspraak lijkt het er op
dat er bedragen kwistig
worden verspreid over…
ja waarover eigenlijk en
over wie?
Wij kunnen ons niet aan

het idee onttrekken dat
dit niet de rechtmatige
route was die mr. Branbergen voor ogen had.
Wij zijn nu na deze uitspraak van de rechter bijna vier jaar verder. Het aantal oorlogsslachtoffers dat nog in
staat is om te worden
betrokken bij een referendum is er natuurlijk
niet groter op geworden. Een makkie zou je
zeggen.
Komt u maar C.J.O.!!

Nationale Herdenking dinsdag 4 mei 2004
Voorafgaand aan de
officiële
plechtigheid bij het Nationaal Monument op
de Dam om 20.00
uur organiseert het
Nationaal Comité 4
en 5 mei elk jaar op
4 mei een herden-kingsbijeenkomst
in de Nieuwe Kerk. Deze bijeenkomst
is voor overlevenden en nabestaanden. De bijeenkomst begint om 18.55
uur en duurt ongeveer tot 19.25 uur.
Om de bijeenkomst bij te wonen, kunnen belangstellenden een brief sturen
naar het Nationaal Comité 4 en 5 mei
met daarin vermeld: naam, geboortedatum, adres, postcode en plaats, telefoonnummer, reden van aanvraag en
eventueel de naam van de vereniging of
organisatie waarvan zij lid zijn.
Na ontvangst van de brief worden zij
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in het uitnodigingenbestand opgenomen en wordt begin februari 2004 de
officiële uitnodiging toegestuurd. Bij
de uitnodiging is een antwoordkaart
gevoegd waarmee door een ieder
maximaal twee kaarten kunnen worden aangevraagd. De antwoordkaarten worden door het Nationaal Comité in volgorde van binnenkomst behandeld. Het aantal stoelen is groot,
maar niet onbeperkt.
Degenen die in de afgelopen jaren al
een uitnodiging hebben ontvangen
hoeven niet te reageren; zij zijn vast
in het uitnodigingenbestand opgenomen en zullen in februari 2004 wederom een uitnodiging ontvangen.
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Adres: Rapenburgerstraat 109
1011 VL AMSTERDAM
www.4en5mei.nl

Recent vernamen wij dat drs.
J.W. Brak per november 2003
zal vertrekken bij het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS). Hij functioneerde
daar vele jaren als directeur van
de Directie Verzetsdeelnemers,
Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen (DVVB).
In die functie was hij ook als gastspreker uitgenodigd op de algemene ledenvergadering
van het VBV op zondag 23 maart 2003. Zijn
toespraak die bij velen nog vers in het geheugen zal liggen, gaf onder meer een goed
beeld van zijn werkzaamheden bij VWS. De
integrale tekst van die toespraak is overigens opgenomen in het archief en terug te
vinden op de VBV-site (www.vbvinfo.nl).
Gerrie Goudeketting zal het VBV-bestuur
vertegenwoordigen bij het officiële afscheid
op 23 oktober in Den Haag. Positief mag
worden genoemd dat de kennis van de heer
Brak niet geheel verloren gaat voor de doelgroep. Indirect blijft Jan Brak namelijk wel
betrokken bij VWS doordat hij terugkomt in
een functie bij de Pensioen- en Uitkeringsraad in Leiden.
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