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Stilstaan bij 70 jaar bevrijding

Wij herdenken dit jaar dat Nederland 70 jaar geleden is bevrijd.
Dat stemt tot nadenken.

M

en moet eerst definiëren wat
‘bevrijding’ inhoudt. Bevrijding is voor iedereen anders.
Ben je bevrijd van de overheerser, bevrijd van iemand die overlast
veroorzaakt, bevrijd van aardse lasten?
Ben je bevrijd van je potentiële moordenaar? Hoe kun je het woord bevrijding
koppelen aan mensen die een aantal jaren van hun leven op een dodenlijst hebben gestaan en het grootste deel van hun
dierbaren op wrede wijze zijn kwijtgeraakt?
Bevrijding heeft een persoonlijke
betekenis
Voor mij is bevrijding vrijheid, het is luchtig, de opgaande zon, wind in je haren,
liefde voelen. Het is blij zijn dat je er bent.
Echte bevrijding is een grote stap, waarbij
meer hobbels moeten worden genomen
dan de politieke betekenis van het woord
aangeeft. Ook ikzelf behoor tot de groep
van overlevenden en vraag mij dikwijls af
waarvan ik eigenlijk ben bevrijd. Analyserend kom ik tot de conclusie dat het
woord bevrijding slaat op een heel lang
verwerkingsproces waarvan de obstakels
bepalend zijn voor wie je uiteindelijk bent
geworden.
Dus of die speciale datum van 70 bevrijding jaar mij aanspreekt betwijfel ik. Wat

ik weet is dat ik doordat wij door de geallieerden zijn bevrijd van de Nazi’s, heb
mogen leven. Dat is een rationeel feit. En
dat ik, en dat geldt voor ons allen, een
lang traject heb moeten afleggen om
tot een gelukkig bestaan te komen, daar
geeft de datum waarop 70 jaar bevrijding
wordt gevierd mij geen antwoord.
Bevrijding is een gevoel dat je op een gegeven moment gaat beleven ondanks het
feit dat je opgroeit zonder het fundament
van een veilige haven. In weerwil van het
feit dat onze basis werd gekleurd door
een palet van wreedheden heeft er bevrijding plaats gevonden. Het feit dat je
je weg vindt in het leven, dat je kinderen
krijgt die je gelukkig maken, dat je uiteindelijk een aardig mens weet te worden
die ook anderen gelukkig weet te maken,
dat je een kanjer van een partner hebt,
en dat je op een waardevolle wijze invulling weet te geven aan je leven is echt bevrijding.
Die bevrijding zie ik terug in u. In gesprekken met u krijg ik de bevestiging
dat u allen, ondanks uw herinneringen,
in staat bent geweest om de daadwerkelijke bevrijding te beleven. Het geheugen
en alles wat daar in zit blijft, maar desondanks hebben wij geleerd om te leven
met ons verhaal. De vreugde die wij voelen om die dingen die ons gelukkig maken

ALV: 22 maart 2015 Aanvang 10.45 uur
> CASA 400 in Amsterdam
Vul snel de bijgesloten KAART in! En meldt u aan voor
deelname algemene ledenvergadering en/of lunch op zondag 22 maart 2015. Lunch voor leden en introducees 10,euro per persoon. Vul daarom de bijgesloten kaart in en
doe deze vandaag nog voldoende gefrankeerd op de post
(maar voor 10 maart 2015).
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is bevrijding. Ik zou dus willen zeggen dat
bevrijding is geen dag maar is een onderdeel van je ziel.
Een van u zei mij recent: ‘Geluk is een karaktereigenschap’. Als je dat specifieke
onderdeel van je karakter hebt leren kennen, in weerwil van het verleden, vier je
de bevrijding. [Flory Neter]

Van de voorzitter
Voor één van onze leden heb ik artikel
2 aangevraagd; niet op basis van onderduik of concentratiekamp maar op basis van verblijf in het getto van Amsterdam. In principe honoreert de Claims
Conference zulke aanvragen, maar verlangt wel bewijs dat de persoon Joods
is. Het betreft iemand die samen met
moeder tot 1960 lid was van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge.
Simpel geval van een papiertje opvragen; althans dat dacht ik. Ik bel dus met
het betreffende kerkgenootschap en
verzoek om een uittreksel of bewijs
van het lidmaatschap tot de 60-er jaren. Eerst werd ik te woord gestaan
door een uitermate aardig en meelevend heer die even in het archief keek
en mij vervolgens wist te melden dat
de persoon in kwestie inderdaad in
hun bestand voorkwam. Maar zei hij,
je moet wel even bellen met de man
die de gelden van ons instituut beheert.
Naam en toenaam werd genoemd.
Op de vraag of hij ten behoeve van ons
lid een verklaring af wilde geven, wist hij
te melden dat daar wel een prijskaartje aan zou hangen. Nu ben ik van mening dat een kleine vergoeding voor het
uitdraaien van een papiertje uit een al
gedigitaliseerd bestand niet gratis hoeft
te zijn, maar wel binnen de grenzen der
redelijkheid. Er ontspon zich, voor mij
althans, een idioot gesprek, waarvan de
waarheid zo onbegrijpelijk is dat Ba> lees verder op pagina 2
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ron van Münchhausen dit niet had kunnen verzinnen.
500 euro voor een papiertje
“Goed”, zeg ik, “hoeveel mogen de kosten dan wel bedragen?”
Zijn antwoord was duizelingwekkend:
“€ 500, mevrouw!”
Ik sputter; “€ 500 voor iemand die van
een AOW uitkering leeft, vind je dat niet
disproportioneel?”
“Nee”, zegt de man, “want als die persoon sinds 1960 lid was gebleven, hadden
wij daar inkomsten van gekregen van ten
minste € 100 per jaar. Reken maar uit.
Trouwens, zegt hij, als de Claims Conference gaat uitbetalen, ontvangt die persoon een groot bedrag uitgekeerd en
daar kan die 500 euro best van af.”
Ik zeg nog iets in de trant van dat die persoon dus eigenlijk een boete krijgt voor
het feit dat het lidmaatschap werd beëindigd. Ja zoiets, zei de man, waarom zouden wij werken voor mensen die geen lid
zijn? Voor leden is het gratis.
Uiteraard heb ik hem gevraagd of er
geen andere oplossing was te vinden
voor dit onsmakelijke probleem. “Wel
hoor”, was zijn antwoord, “de persoon
betaalt voor de uitdraai € 300 vooruit
en betaalt als de Claims Conference het
vermeende schip met geld heeft binnen
gevaren nog eens € 200 aan ons.”
Uiteraard gaat ons lid noch het VBV
dit disproportionele bedrag betalen.
De man heeft echter in de mailwisseling toegegeven dat de persoon in kwestie wel in het bestand zit. Dus moeilijk
kan het niet zijn. Een schande is het echter wel als wij in ogenschouw nemen dat
er diverse instanties zijn waarvan de medewerkers ons gratis helpen met alle informatie die wij nodig hebben, velen van
hen verlenen die hulp ook nog snel omdat zij zich bewust zijn van de leeftijd van
onze doelgroep. Voor die medewerkers
alle hulde, maar het verhaal met de NIHS
laat mij achter met een gevoel van ongeloof over zoveel gevoelloosheid. Bij het
programma Radar had de NIHS zeer zeker de koude douche gekregen!
Gettofonds en gettopensioen
Het afgelopen jaar heeft zich bovenal gekenmerkt als het jaar van het Getto van
Amsterdam. Dat begon al op 17 januari
2014 waar wij in Bonn het succes behaalden om Amsterdam, in historisch perspectief gezien, als erkend getto op de
kaart te krijgen.
Dat hield in dat de aanvragen die voor2
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heen werden afgewezen vanaf dat moment - als men in een van de drie Joodse wijken woonde - rechthebbend was.
Ook voor artikel 2 hield dat een wijziging in omdat zij die niet beantwoordden aan het criterium van onderduik - en
dus waren afgewezen - zich konden verheugen op een heropening van hun zaak
op basis van het getto van Amsterdam.
Voor een aantal onder u heeft dat geleid tot een positieve beslissing van de
Claims Conference.
Er volgde een gigantische stroom van
170 herzieningen en nieuwe aanvragen
voor het gettopensioen en –fonds van
april 2014 tot nu. De meeste zaken die
via ons zijn aangevraagd verlopen positief. Bijna iedereen werd of wordt door
ons thuis bezocht of wij maken een afspraak buitenshuis. Ook is het mogelijk
- als er geen gehoorproblemen zijn - om
de formulieren per telefoon in te vullen.
Spijtig is het om te moeten constateren
dat een fors aantal mensen zich heeft laten helpen door andere instellingen, die
onvoldoende op de hoogte waren van de
vereiste criteria. Dat heeft geleid tot erg
veel extra werk. Wij hebben een fors
aantal halfdode paarden tot leven gewekt, maar bij sommige bleek dat onmogelijk. Als er op de formulieren was ingevuld dat alleen in het ouderlijk huis was
gewerkt, is het soms ondoenlijk om daar
nog iets aan te veranderen. Zeker als de
formulieren zijn geautoriseerd door een
instelling.
Samenwerking advocaten Tel Aviv
Wij prijzen ons zeer gelukkig met het feit
dat voor onze leden sinds april jl. de aanvragen lopen via het advocatenkantoor
van Weber en Co in Tel Aviv. Het VBV
stelt zich op het standpunt geen expert
te zijn op het gebied van Duitse pensioenen en bijbehorende wetgeving. De firma Weber is dat echter wel. Hoewel dit
extra kosten met zich meebrengt is het
wel een veilige manier. De samenwerking heeft er dan ook toe geleid dat bij
een fors aantal beschikkingen in tweede
instantie toch een veel hoger bedrag is
uitbetaald. Dat maakt dat wij veel meer
aanvragen kunnen verwerken en dat zij
op de meest professionele manier worden behandeld. Wij hebben bijna dagelijks contact met de Nederlandstalige assistente van dit kantoor en krijgen van
Weber om de twee maanden een bijgewerkte lijst zodat wij als bestuur exact
weten hoe de voortgang is van de lopen-

de zaken die in Duitsland worden behandeld. Ondanks alles blijft het voor ons
zeer veel werk, maar de voldoening is
groot.
Wij hebben ook al een aantal malen aangegeven dat erfgenamen van hen die na
2002 zijn overleden recht hebben op het
retroactieve deel. Veelal vanaf 1997 tot
aan de datum van overlijden. Het betreft
in veel gevallen respectabele bedragen.
Helaas is het aantal aanvragen relatief
laag. Wij zullen het nogmaals op de site
zetten, maar rekenen ook op uw medewerking om dit feit toch in uw vriendenkring te vermelden. Wij helpen ook die
mensen graag verder.
Het zou andere instellingen sieren om van
dezelfde route gebruik te maken. Men kan
nu eenmaal niet alles weten en de bezwaarprocedures zijn lastig!

Fonds Verloren
Jeugd
Hieronder vind u een aantal
belangrijke punten met betrekking tot de aanvraagformulieren,
de wijze van afhandeling door
de Claims Conference (CC) en het
advies van de zijde van het VBV:
• De Claims Conference is in januari begonnen met het verzenden van aanvraagformulieren.
• De CC maakt hierbij gebruik van het eigen adressenbestand en zendt deze aan
personen die vrij zeker aan de criteria
beantwoorden.
• Heeft u in januari/februari 2015 geen
bericht van de CC over het Fonds ontvangen en meent u rechthebbend te
zijn, neem dan kontakt op met de CC.
• U krijgt dan een nieuw formulier toegestuurd met een groot aantal vragen,
wat als basis zal dienen voor alle verdere procedures.
Op het nieuwe formulier staan een aantal vragen waarover het VBV op dit moment kontakt heeft met de CC over de invulling, zoals de noodzaak van het overleggen van een geboortebewijs als er ook
een paspoort bestaat, waar immers de geboorteplaats staat vermeld.
Wij houden u op de hoogte van de antwoorden die wij van de CC ontvangen via
onze website.
Het bestuur

Vrijheid
Een aantal herinneringen en een gevoel. Ervaringen die een stempel
op je leven drukken - door Henry Neeter

V

rijheid. Aan het eind van
de hongerwinter als ondergedoken 6-jarig jongetje ’s nachts op het platte
dak staan in de Rijnstraat
in Amsterdam en met open mond kijken
naar de schijnwerpers van Schiphol in de
verte, die de parachutes beschijnen met
de voedselpakketten die uit de geallieerde vliegtuigen vallen. Huilende buren en
een tijd later corned beef, chocola en witbrood na de vreselijke smaak van bloembollen en suikerbieten.
Vrijheid op de dag dat de Canadezen over
de brug bij het Amstelstation de stad in
kwamen en we stonden te zwaaien en te
juichen. Vreugde dat mijn ouders hun textielwinkel weer konden openen en mensen nieuwe kleren konden kopen. Hemdjes, onderbroeken, kousen, sokken, overhemden. Na vijf jaar ellende een symbool
dat alles weer goed zou komen. Hoop,
nieuwe kracht en liefde voor elkaar. Na
jaren van onderdrukking en angst.
Vrijheid twintig jaar later, toen de provo’s in opstand kwamen tegen het heersende gezag, dat nog op een vooroorlogse manier doorging met besturen en regeren. Gevolgd door de hippie cultuur waar
individuele vrijheid en zelfontplooiing tot
wasdom kwamen. Met je VW camper of
de Magic bus zonder problemen van Amsterdam naar Kathmandu of Goya door
Turkije, Libanon, Iran, Afghanistan en Pakistan naar India. En weer terug, als het

daar de tijd voor was. Of niet.
Vrijheid zoals vrijheid hoort te zijn. Onbezorgd over straat lopen, rustig gaan
slapen, muziek maken, naar je vrienden
gaan en vooral gewoon leven. Die absolute vrijheid – althans voor dit deel van
de wereld – werd in de jaren 70 vernietigd door de eerste politiek gemotiveerde vliegtuigkapingen en aanslagen, waarbij
niet betrokken burgers slachtoffers werden. Angst keerde terug in de belevenis
van de inwoners van Europa en later in de
gehele wereld. Angst die de laatste veertig eerder is toegenomen dan weggeëbd.
Maar ik laat mij mijn vrijheid niet afnemen.
Want vrijheid zit in mijn hart, niet in mijn
hersenen. Het is een gevoel waarmee ik in
de tram zit, over straat loop, mijn boodschappen doe, mijn voetbalclub aanmoedig, met mijn kinderen om ga en met mijn
kleinkind speel in het speeltuintje in de
buurt. En die kracht van vrijheid is sterker
dan welke dreiging dan ook. Daarvoor is
zeventig jaar geleden geknokt via de ondergrondse, zijn onderduikers en verzetsmensen geholpen en hebben ze onderdak
en eten gekregen. Die kracht is nog steeds
aanwezig en staat geschreven op het Weteringplantsoen in Amsterdam. We moeten het alleen DOEN!!
Een volk dat voor tirannen zwicht,
zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht.

Extra aandacht voor de Algemene Ledenvergadering

Wij willen u er op wijzen dat het Bestuur van het VBV zich zeer bewust is van hetgeen zich momenteel afspeelt in onze maatschappij met betrekking tot veiligheid en
bescherming. Wij hebben daarom voor onze bijeenkomst in CASA 400 een professionele en ervaren bewakingsfirma ingeschakeld die ervoor zal zorgen dat u optimaal
beschermd wordt. Wij verstrekken hierover geen enkel detail, maar zijn ervan overtuigd dat zij op de meest bekwame wijze over onze veiligheid zullen waken.
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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:
Hans Vos
Flory Neter-Polak

06 50920131
06 53245772

Meer info met VBVINFO.NL
U kunt alle informatie over het
VBV vinden op onze website;
www.vbvinfo.nl.
Correspondentie en informatie kan via
info@vbvinfo.nl of per post naar:
postbus 87594, 1080 JN Amsterdam
of telefonisch 020 6733233.

Geacht VBV-lid, geachte lezer,
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zondag 22 maart 2015 in hotel CASA 400 in
Amsterdam. Vanwege 70 jaar bevrijding hebben wij Theater Draad verzocht
het middagprogramma te verzorgen. Wij hopen u allen 22 maart aanstaande
te mogen verwelkomen! Namens het VBV bestuur,
Flory Neter-Polak

Agenda Algemene
Ledenvergadering:
10:45 uur OCHTENDPROGRAMMA.
1.

Opening Algemene
Ledenvergadering

2. Welkomstwoord en inleiding
door Flory Neter, voorzitter
3. Notulen
Goedkeuring verslag jaarvergadering
2014. Dit verslag is integraal opgenomen in het archief (www.vbvinfo.nl)
Flory Neter geeft een overzicht over
ontwikkelingen en lopende zaken

7.

Décharge bestuur – hoofdelijke
stemming

8. Wijziging bestuur
Volgens het rooster hoeven geen
nieuwe bestuursleden te worden
gekozen. Henry Neeter wordt
door het bestuur voorgedragen als
gewoon lid.
9.

Toelichting
Van de voorzitter en andere
bestuursleden

10. Rondvraag en sluiting
4. Verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag
van 2014 en de begroting van 2015
kunt u altijd schriftelijk via de site
aan ons stellen. U wordt per kerende mail geantwoord.
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Benoeming nieuwe leden
kascommissie

Maak de VBV-vuist groter!
Maak uw kennissen (nu) lid!
Bel naar onderstaande nummer:
Telefoon/fax 020 - 673 32 33
E-mail: info@vbvinfo.nl
Bank ABN-AMRO nr. 54.80.17.867
ING nr. 5063 253
Contributie 2015:
Eén enkel lid € 40,-. Gezinslid € 17,50
Toeslag buitenland € 5,4
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Locatie CASA 400
Op de ringweg A10 neemt u de afslag
S112 en gaat dan richting centrum naar
het verkeersplein bij het Amstel station.
Op de rotonde neemt u de eerste afslag
naar rechts richting centrum. Direct bij de
stoplichten gaat u rechtsaf de Ringdijk op
aan de rechterkant ziet u nu Hotel Casa
400 Amsterdam.

Let op; i.v.m. met veiligheidsmaatregelen is de tafel voor registratie naar
boven verplaats!
Lunch (met kroketten) voor leden
en introducees € 10,- per persoon.
U kunt dit bedrag overmaken of met
gepast geld bij binnenkomst betalen.
Stop snel de bijgesloten kaart voor
10 maart (voldoende gefrankeerd)
in de bus.

Theater Draad verbindt
mensen met elkaar
een beeld in ruil voor een paar woorden
een dans voor wat zinnen
een koor van geluiden voor een verhaal
dat al een tijdje zweeft
op het puntje van uw tong
een komedie van enkele minuten
voor een herinnering
die u graag met ons wilt delen
of een muzikale ode
aan dat wat u dacht
te zijn vergeten
Theater Draad speel
wat u vertelt

Met zo min mogelijk middelen en
met optimaal improvisatietalent zetten de acteurs en
muzikanten de verbeelding aan het werk;
daar is alles mogelijk! Terugspeeltheater
van Draad gaat de diepte in; het weerspiegelt wat wij als mensen met elkaar gemeen hebben (de inclusiviteit van de ervaring) in plaats van wat ons van elkaar
onderscheidt (de exclusiviteit). In het individuele verhaal schuilt het universele verhaal, dat waar we ons ten diepste in kunnen herkennen. De kunst is om dit op luchtige wijze te belichten.
Lachen is herkennen, ontroering ook.
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