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Dank aan de leden

De reacties op de brief met
acceptgiro in de oktobereditie van de Info/Nieuwsbrief
(nummer 72) waren overweldigend en hartverwarmend.
Meer dan 150 leden pakten
pen en papier of de computer en stortten geld op de
rekening van het VBV.
Met alle variaties tussen
€5, - en €100,- werden
bedragen aan het VBV
overgemaakt. Het totaal
was een substantieel bedrag waarmee de activiteiten van het VBV-bestuur
zich financieel gesteund
weten.
Maar het betekent voor
het bestuur meer dan
alleen een financiële
ondersteuning. Het VBVbestuur weet zich ook
moreel gesteund. Kennelijk begrijpen de leden
hoeveel extra werk en tijd
en ook hoeveel extra geld
er nodig is om de leden als

groep en soms in persoon
bij te staan.
Een deel van de leden
behoort inmiddels tot de
groep ouderen. Dat gaat
zo met echte survivors.
Een aantal daarvan is niet
meer goed in staat al het
papierwerk dat aan een
WUV- of andere uitkeringen vast zit, zelf te
verzorgen. Men klopt dan
terecht bij ons aan. Aangezien niet alles per telefoon
is af te handelen, moeten
deze leden zo mogelijk persoonlijk worden
bezocht. Uiteraard kan
die vorm van persoonlijke
hulp alleen binnen zekere

grenzen om de woonplaats van bestuursleden.
Leden die niet persoonlijk
bezocht kunnen worden –
zoals bijvoorbeeld in het
buitenland - worden echter zo uitgebreid mogelijk
telefonisch bijgestaan.
Een logische conclusie mag
zijn dat er bij toename van
de leeftijd van de doelgroep ook een toename
is te verwachten van met
name dit soort specifieke
activiteiten.
Het VBV-bestuur wil u langs
deze weg een ‘Hartelijk
Dank’ overbrengen voor uw
ondersteunende bijdragen.

Commissie Beroep en Bezwaar
In de afgelopen periode heeft Flory Neter
(VBV-voorzitter) namens de wezenorganisaties en Harry van den Bergh (bestuursvoorzitter JMW) overleg gevoerd inzake
het formeren en installeren van een Com-

missie Beroep en Bezwaar. Zowel over
het idee om zo’n commissie in te stellen
als over de leden die in die commissie
zouden moeten plaatsnemen, lijkt op
korte termijn consensus te verwachten.

Het VBV-bestuur wenst u plezierige
feestdagen en een gezond, voorspoedig
en in alle opzichten zonnig 2007!

Van de voorzitter
Hoe relevant zijn de stukjes die ik
schrijf? Tussen het tijdstip waarop
wij schrijven en de datum waarop de
INFO bij u in de bus ligt, is meestal
zo’n 4 weken verschil. Nadat de
teksten klaar zijn, worden die met
veel geduld gerectificeerd en gecorrigeerd door Ed. Dan gaat het hele spul
naar Atlast (degene die er een krant
van maakt) daarna gaat het naar de
drukker en weer daarna maakt Hans
Vos het geheel verzendklaar. En dan
wordt het gepost. Twee dagen daarna
ligt het bij u op de mat. Het is maar
dat u het weet.
Er is gestemd. Het volk heeft gekozen.
Behoorde u ook tot het contingent
‘zwevers’? Hebt u ook zo uw best
gedaan om een weloverwogen keuze
te maken? Is het gelukt? Tevreden met
de uitslag? Vond u het ook zo’n ramp?
Onderwerpen die ik van belang vond,
waren nauwelijks terug te vinden in
de discussies tussen partijen.
De holle frasen waaruit ik keer op
keer probeerde iets relevants op te
maken, bleken de dag daarna met de
kont gedraaid.
Hebt u iets gehoord over de genocide in Soedan. Vijf miljoen mensen
vermoord. Ligt iemand daar wakker
van? Soedan levert olie aan China en
daar willen wij weer zo vreselijk graag
investeren en produceren. Juist ja,
daarvoor is die olie weer noodzakelijk
en dat rechtvaardigt dus ons zwijgen.
Bent u daar nog?
Stemwijzer of stem wijzer
Tijdens die schaarse momenten
waarop ik meende mijn keuze te hebben gemaakt, werd er door de politici
weer iets gedebiteerd waardoor ik
mij toch weer gedwongen voelde een
andere keuze te maken.
Ongeveer iedere dag raadpleegde ik
> lees verder op pagina 2
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Van de voorzitter
de Stemwijzer maar ook dat leverde
niets op. Er werd mij aangeraden om
gewoon rechts te stemmen.
Geert Wilders of Eén NL. Jasses.
En dat dus terwijl ik van mijzelf
het idee heb zo vreselijk sociaal en
maatschappelijk geëngageerd te zijn. Ik
werd dus gekweld tussen twee uitersten. Ratio en mores. Ik vraag mij af of
deze twee zaken nog wel met elkaar
zijn te verenigen. Men legt als het
ware een cordon sanitair om Wilders
en onze politieke zwaargewichten
kijken met een gezicht van: “Nee dank
u, ik lust geen poep.”
Maar als Verdonk lijstaanvoerder van
de VVD was geweest, had deze partij,
althans volgens Maurice de Hond, 28
zetels gehad. In onze beschaafde
samenleving kan Verdonk kinderen in
de gevangenis zetten met het wetboek in de hand. Wilders moet nog
maar laten zien dat hij zo ver gaat
als Verdonk.
Wouter Bos zijn grote voorbeeld is
den Uyl maar Jan Marijnissen loopt
weg met de ‘den Uyl trofee’. Balkenende claimt goud maar verliest.
Groen links gaf aan wel met de PvdA
te willen regeren. Hoe stelt Halsema
zich voor om met de PvdA te willen
regeren. Hoe links is de PvdA nog en
ik kan mij vergissen, maar waar zijn
Bos’ interesses in het milieu en was
dat laatste nu niet net het bestaansrecht van Groen Links? En dan de
Partij van de Dieren. 2 Zetels.
Mens en dier
Ook ik ben van mening dat de rechten van het dier vastgelegd moeten
worden in de grondwet. Ook ik ben
mij bewust dat wij op een onoorbare
manier omspringen met consumptiedieren. Maar enige realiteitszin heb ik
nog wel.
In een maatschappij waar huisdieren
aan een hartvervetting dreigen te
overlijden en waar de liefde voor het
huisdier speciale modeontwerpers
oplevert om haute couture te maken
voor Fikkie of Minetje, kan ik mij niet
aan de indruk onttrekken dat de Partij
voor de dieren beter de Partij voor de
Mensen had kunnen heten.
Heeft u ook zo’n medelijden met die
mensen die zich in bochten wringen
om hun huisdieren eruit te laten zien
als mensen?



| januari 2007

Orwell en filosofie
Misschien eigenlijk zo raar nog niet.
De Britse schrijver George Orwell
schreef in 1945 het boek Animal Farm.
Het beschrijft een samenleving waar
de dieren aan de macht zijn. Nu, in
2006, is de eerste stap eindelijk gezet.
Twee zetels in de kamer.
Binnenkort zullen de eerste sociale
wetten worden aangenomen in de
Tweede Kamer die het dieren mogelijk maken op grond was ras, etc.
een inkomensafhankelijke uitkering te
ontvangen. Wel moet natuurlijk eerst
de causaliteit worden vastgesteld.
De Wet Aaibaarheidsfactor met
Fiscalevrijstelling, de WAF, zal het spits
afbijten. Geschrokken van de uitkomst
kijk ik afwachtend welke coalitie deze
onmogelijke diversiteit zal gaan opleveren. Intussen houden wij ons bezig
met o.a. de WUV. Niet te verwarren
met de WAF.
Flory Neter

Nalatenschap
puur voor de
toekomst …
Ook u kunt iets
goeds nalaten voor
de toekomst.
Het voortbestaan
van uw VBV om uw
belang en dat van
de tweede generatie te behartigen.
Voor een persoonlijk en vertrouwelijk
advies kunt u telefonisch terecht bij:
Louis Rozendaal
075 6701988
Hans Vos
06 50920131
Flory Neter-Polak
06 53245772

Verslag over de voortgang

Overleg tussen JMW en
de Wezenorganisaties
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) en de
Stichting (Israël) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI)
voeren als belangenbehartigers van de Joodse oorlogswezen in Nederland en Israël geregeld overleg met Joods Maatschappelijk Werk
(JMW) en het Samenwerkingsverband-JMW. Eerder is uit dit overleg
een gezamenlijke opdracht voortgekomen voor een onafhankelijk
algemeen onderzoek naar het beheer van vermogens van Joodse
oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen, verbonden in de Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming (‘de Fusie’).
Inmiddels is de onafhankelijke Begeleidingsgroep van dit onderzoek,
samen met de onderzoekers, zijn werkzaamheden begonnen.

• Het gemeentearchief Amsterdam alwaar de Le’Ezrath ha-Jeled dossiers zich bevinden.

Project Informatie Joodse
Oorlogswezen van JMW
In het overleg tussen VBV/SINJOI en
JMW/Samenwerkingsverband is herhaaldelijk gesproken over het door JMW
uitgevoerde Project Informatie Joodse
Oorlogswezen (PIJO). Via dit project biedt
JMW Joodse oorlogswezen die onder
voogdij stonden van ‘de Fusie’ de gelegenheid om financiële informatie op te
vragen. Hoewel, zoals bekend, de financiële dossiers vernietigd zijn, kan in een
aantal gevallen, op basis van informatie uit
het sociale dossier alsmede uit informatie
vanuit andere archieven, een reconstructie
van het vermogen worden gemaakt.
Indien de informatievrager van mening is
dat er onjuiste handelingen zijn verricht

met gelden die hem/haar toekwamen,
kunnen claims worden ingediend bij het
bestuur van de stichting Samenwerkingsverband-JMW (de beheerder van vermogens van de voormalige Joodse voogdijorganisaties).
Indien de claim door het bestuur van de
stichting Samenwerkingsverband-JMW
wordt afgewezen bestaat de mogelijkheid
om in beroep te gaan bij een onafhankelijke Beroepscommissie.
VBV/SINJOI hadden met name vraagtekens bij het feit dat JMW/Samenwerkingsverband de werkzaamheden in het
kader van de informatieverschaffing en
claimbehandeling zelf uitvoert. JMW/Samenwerkingsverband daarentegen ziet
het, als opvolger resp. beheerder van het

vermogen van Le’Ezrath ha-Jeled, als zijn
plicht deze informatie te verschaffen en
heeft dit soort informatieverschaffing en
claimbehandeling (waaronder JOKOS en
LIRO) al vele jaren verzorgd.
Onderzoekscommissie VBV/SINJOI
In overleg tussen VBV/SINJOI en JMW is
besloten dat een onderzoekscommissie
vanuit VBV/SINJOI een uitgebreid onderzoek zou verrichten naar het beheer van
de sociale dossiers van Le’Ezrath ha-Jeled,
alsmede naar de werkzaamheden die in het
kader van de informatieverschaffing/claimbehandeling door JMW worden verricht.
De onderzoekscommissie heeft gesproken met de algemeen directeur van JMW
en diverse bij de uitvoering van werkzaamheden betrokken medewerkers en
heeft stukken, richtlijnen etc. bestudeerd.
Daarnaast heeft de commissie een bezoek
gebracht aan het Gemeentearchief Amsterdam waar de betreffende dossiers in
bewaring zijn en gesproken met de voor
de archieven van JMW verantwoordelijke
medewerkers.
Bevindingen
De Commissie heeft geen reden ervan uit
te gaan dat in de afgelopen jaren uit de
Le’Ezrath ha-Jeled-dossiers stukken zijn
vernietigd. De belangrijkste bevinding van
de commissie is echter dat JMW de sociale
dossiers van Le’Ezrath ha-Jeled om reden
van veiligheid en zorgvuldigheid in 1986
heeft verfilmd. Exemplaren van deze film
zijn ondergebracht zowel bij JMW als bij
het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).
Deze bevinding betekent dat er een objectieve controle kan plaatsvinden op de
stukken die op dit moment in de dossiers
aanwezig zijn.
De commissie is tot de volgende conclusies gekomen:
• de dossiers van Le’Ezrath ha-Jeled zijn
in bewaring bij het Gemeentearchief Amsterdam en worden daar onder verantwoordelijkheid van JMW op een zorgvuldige en professionele wijze beheerd.
• Objectief is vast te stellen of er sinds
1986 stukken uit de sociale dossiers van
LEH verdwenen zijn.
• JMW werkt op een integere wijze aan
de informatieverschaffing aan Joodse
oorlogswezen.
Beroepscommissie
Sluitstuk van de gehele procedure van
informatieverschaffing en claimbehandeling
is de mogelijkheid om in beroep te gaan
bij een onafhankelijke Beroepscommissie.
> lees verder op pagina 5
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Voor u gelezen…
Wat heeft Cogis?
Cogis biedt:
• Een uitgebreide bibliotheek en documentatiecentrum.
• Diverse cursussen, supervisies, studiedagen, educatieve projecten, e.d.
• Resultaten van zowel eigen als elders verricht onderzoek.
• Een tijdschrift met actuele informatie en
achtergrondartikelen.
• Een telefonisch spreekuur voor
al uw vragen.
Wie kunnen bij Cogis terecht?
Geweldsgetroffenen en hun directe
omgeving, professionele en vrijwillige
dienst- en hulpverleners, studenten en
scholieren, bedrijven, organisaties en
(overheids)instellingen
Zoals eerder vermeld, is Cogis een
samenwerkingsorgaan van het
(voormalig) ICODO, Sinai ambulant
en het Centrum 45.
Wat doet Cogis?
Cogis zal zich in de komende jaren o.a.
gaan bezighouden met:
• Tweede Wereldoorlog: de psychische
gevolgen van WOII voor individu en maatschappij.
• Recente oorlogen: de psychische gevolgen van recente oorlogen, vervolging en
geweld bij ondermeer asielzoekers.
• Grootschalig geweld: de psychische
gevolgen van rampen, rellen, aanslagen en
gijzelingen.
• Beroepsgebonden gevolgen: de psychische gevolgen bij professionals (waaronder
militairen en veteranen) die worden blootgesteld aan oorlog, vervolging en geweld.
Op al die terreinen verricht Cogis onderzoek. Er wordt scholing op maat verzorgd
en zij hebben middels hun bibliotheek
uitgebreide informatie en documentatie
beschikbaar.
Cogis en ouderen
Ruim 60 jaar na het einde van de Tweede
Wereldoorlog kunnen hulp- en dienstverleners nog steeds te maken krijgen met
klachten en problemen van ouderen die in
relatie staan tot deze oorlog. Juist op hogere leeftijd kunnen traumatische ervaringen grote invloed hebben op het psychisch
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welbevinden. Klachten, zoals nachtmerries,
die vaak al langer aanwezig waren, kunnen
ernstiger worden als met het klimmen der
jaren niet alleen de lichamelijke maar ook
de psychische draagkracht achteruit gaat.
Oorlogsherinneringen die goed weggestopt
leken, blijken opeens nog messcherp in het
geheugen te zijn gegrift. Ook de bijbehorende emoties komen dan vaak weer in alle
hevigheid naar boven.
De Tweede Wereldoorlog blijkt toch niet
een afgesloten hoofdstuk te zijn. Het is
daarom goed om te weten dat er organisaties zijn die gespecialiseerde hulp en
ondersteuning kunnen bieden.
Kaarten nationale herdenking
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert ieder jaar de herdenking in de
Nieuwe kerk en op de Dam in Amsterdam. Deze bijeenkomst is primair bedoeld
voor overlevenden en nabestaanden. De
bijeenkomst wordt in 2007 op vrijdag 4
mei gehouden en begint om 18.55 uur en
duurt tot 19.25 uur. Voor de aanwezigen
in de kerk is tevens ruimte gereserveerd
aan de voet van het Nationaal monument.
Op de Dam zijn zitplaatsen gereserveerd
voor mensen die slecht ter been zijn. Ook
bestaat de mogelijkheid om de plechtigheid
bij het monument op monitoren in de kerk
te volgen. Belangstellenden kunnen een
brief sturen aan:
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Rapenburgerstraat 109
1011 VL Amsterdam.
Na ontvangst wordt u in het uitnodigingenbestand opgenomen. Begin februari 2007
ontvangt u de officiële uitnodiging.
Mauthausen
Voor de herdenking 2007 hanteert het
‘Mauthausen Comité Oostenrijk’ het
thema: kunstenaars en wetenschappers.
Het is de bedoeling om biografieën samen
te stellen van mannen of vrouwen die
op het gebied van kunst/wetenschap als
gevangenen in Mauthausen actief waren
en daar zijn omgekomen. Het gaat ook
om biografieën van mensen die het hebben overleefd maar na de oorlog actief
zijn geweest om de herdenking levend te
houden. Vanuit Nederland wil men ook
graag een bijdrage leveren aan dit initiatief.

Men wil het boek uitgeven vóór mei 2007.
Daarom is haast geboden. Heeft u iemand
die volgens u in deze categorie thuis hoort,
neem dan contact op met Mirjam Ohringer: m.ohringer@hetnet.nl of het centrale
e-mailadres van het Mauthausen Comité:
vragen@mauthausen.nl
Dresdner Bank
Deze bank financierde tijdens de Tweede
Wereldoorlog de Naziewapenfabrikanten.
Tussen 1933 en 1942 maakte het bedrijf
een enorme groei door omdat zij zeer
nauwe verbindingen had met het regime
van het Nationaal Socialisme, de NSDAP
en de SS.
De Joodse privaatbank Arnholt werd ‘geariseerd’ en het vermogen van die bank werd
gevoegd bij het vermogen van de Dresdnerbank. De Dresdnerbank was geheel
verstrikt in het web van de Nazi’s. Vooral in
de veroveringsoorlog in het Oosten deed
de Dresdnerbank goede zaken.
Men had de hoop om in een gegermaniseerd Europa een leidende rol in het
bankwezen te kunnen spelen. Volgens
Johannes Baehr, economisch historicus
aan de universiteit van Berlijn, was het de
omvangrijkste betrokkenheid van een bank
bij het vernietigingskamp Auschwitz. In
een onlangs gereed gekomen onderzoek
kwamen al deze zaken nog eens haarfijn
aan het licht. De huidige directie van de
bank heeft de conclusies van het onderzoek
aanvaard. “Het is moeilijk maar wij moeten
deze waarheden accepteren”, aldus Wulf
Meier van de Dresdnerbank.
Kunst
Dina Goottliebova was 19 jaar oud toen
Josef Mengele haar de opdracht gaf om
portretten te schilderen van Roma’s/Sinti’s. Gedurende haar verblijf in het kamp
schilderde zij zo’n 11 portretten. Door deze
opdracht uit te voeren, kon zij haar leven
redden en dat van haar moeder. Zeven van
die portretten hangen in het Auschwitzmuseum. Al tientallen jaren is Dina Gottliebova
bezig om haar rechtmatige eigendommen/
creaties terug te krijgen. “Deze creaties
horen bij mij en bij mijn ziel. Zonder deze
portretten zouden ik, mijn kinderen en
kleinkinderen niet in leven zijn”. Het
Auschwitzmuseum weigert haar verzoek te
honoreren. De directeur van het museum
Teresa Swiebocka is van mening dat het
hier geen persoonlijke artistieke creaties
betreft. Het moet worden gezien als ‘documentatiemateriaal’ dat is vervaardigd onder
de directe leiding van Dr. Mengele. Omdat
deze gemaakt zijn in opdracht en aldus
haar het leven hebben gered, kan het niet
worden gezien als persoonlijk bezit.
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Deze Beroepscommissie bestudeert (en
checkt zonodig) de beschikbare informatie, bekijkt of het bestuur van het Samenwerkingsverband tot een juiste afweging
en besluitvorming is gekomen en geeft
een bindend advies aan het bestuur van
de stichting Samenwerkingsverband-JMW.
JMW en VBV/SINJOI hebben besloten om
gezamenlijk de leden van deze Beroeps-

commissie te benoemen en daarmee de
onafhankelijkheid van deze Beroepscommissie buiten enige twijfel te stellen.
• Verbond Belangenbehartiging
Vervolgingsslachtoffers (VBV)
• Stichting (Israël) Nederlands-Joodse
Oorlogswezen in Israël (SINJOI)
• Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
• Stichting Samenwerkingsverband-JMW

Oproep
oorlogswezen

Verlenging
indieningtermijn

VBV/SINJOI en JMW roepen Joodse oorlogswezen op, indien zij daartoe de behoefte hebben, om hun informatievragen
over het beheer van de hen toekomende
gelden tijdens de voogdijperiode voor te
leggen aan de Projectgroep Informatie
Joodse Oorlogswezen (PIJO), p/a JMW,
De Lairessestraat 145-147, 1075 HJ Amsterdam. Nadere informatie over dit project is te vinden op de website van JMW
(www.joodsmaatschappelijkwerk.nl) of
via het kantoor van JMW in Amsterdam
(tel. 020-5776577).

Daar JMW specifiek voor deze
werkzaamheden een onderzoekster
heeft aangesteld, is eerder voor de
indiening van informatievragen en de
indiening van vermeende claims een
termijn gesteld.
De termijn voor claims zou eindigen
op 31 december 2006. JMW
heeft in overleg met VBV/SINJOI
besloten om de termijn waarbinnen
informatievragen en claims kunnen
worden ingediend te verlengen tot 1
maart 2007.

Kinderen uit
gemengde huwelijken
Een van de problemen waarvoor het VBV-bestuur al jaren lang
de aandacht vraagt, is de positie van kinderen uit gemengde
huwelijken ten opzichte van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv). Het bestuur heeft zijn ideeën daarover
herhaaldelijk kenbaar gemaakt aan de Raadskamer Wuv,
het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer.
Het gebeurt maar al te
vaak dat het bestuur in
aanraking komt met ernstig
beschadigde mensen,
kinderen uit gemengde
huwelijken, van wie de
aanvraag om een uitkering
of bijzondere voorziening
ingevolge de Wuv is afgewezen. De motivering van
die afwijzing is dan vaak dat
betrokkenen geen vervolging in de zin van de Wuv
hebben ondergaan en dat
er geen reden is om hen
met de vervolgde gelijk te
stellen -de zogenaamde
anti-hardheidsbepaling omdat de omstandigheden
waaronder zij de vervolging hebben meegemaakt
zich niet in ongunstige zin

hebben onderscheiden van
die van andere kinderen
uit gemengde huwelijken.
De veelal bij een afwijzing
gebruikte, onderkoelde
standaardfrase “had geen
vervolging te vrezen” blijkt
op grond van objectieve
verslaggeving vaak niet
goed houdbaar. Koele uitspraken over persoonlijke
ervaringen bereiken de
cliënt met snijdende koude.
Rol van de Raadskamer
De Raadskamer Wuv, de
eindverantwoordelijke
voor de toepassing van de
Wuv, neemt het standpunt
in dat op grond van de
huidige wet geen andere
benadering van aanvragen

van kinderen uit gemengde
huwelijken mogelijk is.
Het bestuur plaats daar
vraagtekens bij.
Menselijker oordeel
Het bestuur wil graag toe
naar een situatie waarbij
in de beoordeling van
dergelijke aanvragen in
een eerdere fase van die
beoordeling de huidige
gezondheidsklachten van
de aanvragers worden
meegewogen. Je kunt
mensen met dergelijke
gezondheidsklachten niet
in de kou laten staan.
Het bestuur blijft zich
inspannen voor een betere
en bovenal menselijker
regeling.’

Vervolg
‘Artikel 2’
U hebt massaal gereageerd op
onze oproep om ons een kopie
te sturen van uw bezwaarbrief
betreffende de afwijzing van
Artikel 2. Het gaat om afwijzingen wegens ontvangst van
een relatief klein bedrag dat
in de 60-ger jaren werd uitgekeerd door de Cadsu, vaak als
sterrengeld benoemd.
Inmiddels heeft de Duitse Ambassadeur ons welwillend ontvangen. Wij
hebben alle brieven gebundeld aan
hem overhandigd. Tijdens het onderhoud heeft de Ambassadeur ons
verzocht om een en ander op papier
te zetten. Die notities zouden dan als
richtlijn dienen voor zijn gesprek met
de Duitse overheid. Die brief met
tekst en uitleg werd door het VBVbestuur opgesteld en met nog een
flink aantal nagekomen kopieën van
bezwaarschriften verzonden aan en
ontvangen door de ambassadeur.
Antwoord roept vragen op
Inmiddels hebben wij een antwoord
van de Duitse ambassadeur ontvangen. Een brief waarin hij het standpunt
van zijn regering weergeeft. De inhoud
van die antwoordbrief doet echter
vermoeden dat het VBV-bestuur toch
niet voldoende helderheid heeft kunnen geven over de nogal ingewikkelde
kwestie Artikel 2 en CADSU. Er lijken
begripsverwarringen te zijn die nadere
uitleg behoeven.
Het gesprek blijft gaande ondermeer
met Duitse Ambassadeur. Via allerlei
contacten wordt geprobeerd om het
standpunt van de Duitse overheid te
doen wijzigen.
Wordt vervolgd…
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Pelita
op zoek
De stichting Pelita en de Pensioen- en UitkeringsRaad (PUR)
beschikken over de lijst met
namen van mensen die een
uitbetaling in het kader van
‘Het Gebaar’ ontvingen.
Dit bestand wordt vergeleken met het
bestand van cliënten van de PUR die
een uitkering krijgen of alleen erkend
zijn in het kader van de oorlogswetten
(WUV,Wubo, enz.). Langs deze weg
heeft men een lijst verkregen van mogelijk rechthebbenden die tot nog toe
onbekend waren bij de PUR.
De stichting Pelita schrijft telkens een
groep van rond vijfhonderd personen
aan. De vraag wordt daarbij voorgelegd
of zij geïnteresseerd zijn in een eventuele uitkering. Als dat zo is, wordt er gevraagd of er bij de persoon in kwestie
sprake is van een calamiteit die onder
de werking van de oorlogswetten zou
kunnen vallen. Vervolgens wordt er
gekeken of dit tot een uitkering kan
leiden. Met dit project is een periode
van ongeveer drie jaren gemoeid. Men
is begonnen in september 2005. Iedere
drie weken gaat er een mailing uit naar
zo’n 500 mensen.

Integrale brief Pelita
In het verleden heeft u een aanvraag ingediend voor een uitkering van
‘Het Gebaar’ De Stichting Pelita is in de aanloopfase van deze regeling
betrokken geweest bij de registratie van de mogelijke rechthebbenden.
Ook na ’Het Gebaar’ blijven wij ons
inzetten voor de belangen van de Indische
Nederlanders. Samen met de Pensioenen Uitkeringsraad hebben wij besloten
om u te informeren over het bestaan van
Nederlandse wetgeving voor oorlogsgetroffenen. Het gaat hierbij om de Wet
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 19401945 (Wuv) en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).
Personen zoals u kunnen mogelijk rechten
ontlenen aan deze wetten.
Voor wie zijn de Wuv en
de Wubo bestemd?
De Wuv is een wet bestemd voor personen die in verband met hun ras, geloof,
politieke levensbeschouwing of seksuele
geaardheid in de Tweede Wereldoorlog
vervolgd zijn door de bezettende machten
in Nederlands-Indië en in Europa en daar
nu nog hinder van ondervinden omdat ze
lichamelijke of psychische klachten hebben.
U moet hierbij vooral denken aan personen die tijdens de periode 1942-1945 door
de Japanners geïnterneerd zijn geweest.
De Wubo is een wet bestemd voor personen die nu nog hinder ondervinden van
lichamelijke of psychische klachten, omdat
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ze in de oorlog in Nederlands-Indië of
Europa of in de naoorlogse periode in Nederlands-Indië zijn getroffen door andere
vormen van oorlogsgeweld, zoals beschietingen, bombardementen, dwangarbeid
en confrontaties met geweldpleging. U
kunt hierbij denken aan personen die in
de zogeheten Bersiapkampen werden geïnterneerd, of die werden getroffen door
bijzondere vormen van straatgeweld.
Als kan worden vastgesteld dat u geïnterneerd bent geweest of andere ernstige
oorlogservaringen heeft gehad en daar nú
nog duidelijk hinder van ondervindt, kan
eventueel een uitkering worden verstrekt.
De Wuv en de Wubo bieden ook mogelijkheden tot vergoeding van de kosten
van voorzieningen zoals huishoudelijke
hulp, vervoer en dergelijke.
Bent u geïnteresseerd?
Uit ervaring weten wij dat velen nog niet
op de hoogte zijn van het bestaan van de
wetten voor oorlogsgetroffenen en om
die reden nog niet eerder een aanvraag
hebben ingediend. Als u na lezing van
deze brief denkt dat u mogelijk voor deze
wetten in aanmerking komt, of als u meer
informatie wilt hebben, raden we u aan
raden wij u aan het formulier aan te
vragen. Als u het formulier naar ons
terugstuurt (graag zo spoedig mogelijk!)
met gebruikmaking van de antwoordenvelop (postzegel is niet nodig), nemen we
daarna contact met u op. Samen met u
zullen we dan beoordelen of het nuttig is
verdere stappen te ondernemen, bijvoorbeeld een bezoek van een medewerker
van de Stichting Pelita bij u thuis. Als u
dat plezierig vindt, kan een thuisgesprek
plaatsvinden in het Maleis. Mocht u nog
vragen hebben, dan kunt u bellen met
Stichting Pelita / Afdeling Onderzoek
Aanspraken Indische oorlogsgetroffenen:
Telefoon 070-3305111.
Wij zijn bereikbaar van
09.00-16.30 uur. Ook kunt u ons
mailen: info@pelita.nl
Bent u niet geïnteresseerd?
Ook als u geen belangstelling hebt voor de
wetten voor oorlogsgetroffenen kunt
u dit aangeven. Wij zullen dan niet opnieuw contact met u zoeken.

