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De eerste duizend
dagen van een kind

Zondag 28 april 2019 | Casa 400 A’dam

Agenda jaarlijkse
bijeenkomst VBV
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van haar
jaarlijkse bijeenkomst op zondag 28 april aanstaande in hotel CASA 400
in Amsterdam. ‘s Middags zullen wij samen met JMW korte presentaties
geven over twee onderwerpen: het gesprek tussen de generaties en het
recht van naoorlogse generaties op compensatie. Daarna volgt een open
discussie in kleine groepen.
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Ochtendprogramma
Aanvang 10.45 uur
Welkomstwoord en inleiding
voorzitter Flory Neter
Verslag vergadering 18 maart 2018
Financieel verslag BWF
(vragen over het financieel verslag 2018
en begroting 2019 kunt u altijd schriftelijk stellen via info@vbvinfo.nl)
Verslag Kas-Controle-Commissie
Benoeming Kas-ControleCommissie 2019
Introductie nieuwe voorzitter
Robert Berendsen
Ontwikkeling lopende zaken
Rondvraag en sluiting

Aanmelden Jaarvergadering
Vergeet uzelf niet aan te melden voor
deze bijeenkomst? U kunt de antwoordkaart op pagina 8 invullen en
uitknippen en per post naar het VBV in
een envelop toesturen.
Of u kiest ervoor zichzelf aan te melden via: info@vbvinfo.nl
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De traditionele VBV-lunch
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Middagprogramma

Rond 12.30uur

Aanvang 14.00 uur

Inleiding over de relatie tussen de eerste en de tweede generatie door drs. Dirk
Wepster, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ronde tafelgesprekken over:
1 Het gesprek tussen de generaties
2 Hebben (klein-)kinderen van
oorlogsslachtoffers recht op
compensatie?
Routebeschrijving naar CASA 400
Adres: Eerste Ringdijkstraat 4,
		
1097 BC Amsterdam
Hotel Casa is gelegen op slechts een
steenworpafstand van Amsterdam
Amstel Station. Hotel Casa beschikt
over een eigen ondergrondse parkeergarage.
AUTO: 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.
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Nieuwe
look VBV

Beste lezer,
Vandaag ontvangt u het VBV Nieuws
in een volledig vernieuwde vormgeving. Een reeds lang bestaande vereniging werd verleden jaar een nieuwe Stichting en krijgt een daar bijhorende verjongde vormgeving. Andere kleuren, een ander lettertype dat
makkelijk te lezen is; een wat moderner ponem. Die veranderde vormgeving krijgt u in de toekomst ook te
zien op onze website, brieven, publicaties, enz.
En niet te vergeten; een nieuwe voorzitter en daarbij horen ook een aantal nieuwe bestuursleden, die met hun
beide benen in het tijdperk van vandaag en morgen staan.
De tweede en derde generatie dus zodat het bestuur u dezelfde steun kan
blijven bieden als voorheen. Wij zijn
en blijven een vakbond die opkomt
voor de belangen van haar donateurs
en sympathisanten met als motto;
SAMEN MET EN VOOR U.
Schroom niet om uw mening met ons
te delen en/of ons te helpen zodat we
met z’n allen een leven kunnen leiden
in vrijheid, democratie en verwantschap.
Wij zijn er klaar voor!
De redactie.
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Tandem | Flory Neter neemt na 23 jaar afscheid

Van de scheidende
voorzitter

M

et pijn in mijn hart neem ik na
23 jaar het voorrecht te hebben gehad om uw voorzitter
te mogen zijn in die hoedanigheid afscheid. Het wordt tijd voor de nieuwe generatie. Met Rob Berendsen werd
het duidelijk, nadat wij elkaar als voltallig bestuur goed hebben leren kennen, dat
wij in hem de nieuwe voorzitter hadden
gevonden. Alhoewel ik het altijd geweldig heb gevonden om mij te kunnen inzetten voor de doelgroep waar ook ikzelf toe
behoor draag ik met een goed gevoel het
voorzitterschap over aan de jongere generatie in de persoon van Rob Berendsen.
In dit tijdsgewricht wordt, samen met positieve zaken, ook de verharding van de samenleving duidelijk. Velen van ons worden daardoor beangstigd. Ik ben niet zo’n
pessimist, maar als politieke partijen zoals
Groen Links achter demonstranten gaat
staan die antisemitische leuzen scanderen
op de Dam dan word ik daar echt niet vrolijk van.
De oproerkraaiers van de club ‘Boycot Desinvesteren en Sancties’ die wekelijks op de
Dam hun gifgas verspreiden, zgn. om Israëlische artikelen te boycotten, maken ons
duidelijk dat zij niet zo op joden zijn gesteld. Anti-zionisme lijkt bij hen wel erg
veel op antisemitisme. Terug naar de grenzen van 1948 samen met de terugkeer van
alle gevluchte Palestijnen en hun nazaten
zijn de opmaat naar roofmoord. Israël is
een prachtig land en wat is er makkelijker
dan het je toe-eigenen van wat door anderen is opgebouwd, om je vervolgens te
ontdoen van de eigenaren. Als dat geen bekend gegeven is!
Alhoewel u van mij geen politieke bespiegelingen gewend bent moest dit toch even
van mijn hart, gechoqueerd als ik ben door
de naïviteit van vele demonstranten die
geen notie hebben van de ware boodschap
die heimelijk is weggestopt in subtropische citrusvruchten, dadels en vijgen.
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Even achterom kijken
De jaren van mijn voorzitterschap waren
spannend. Ik denk aan de Maror en het
feit dat er uiteindelijk voor 80% werd uitbetaald aan de slachtoffers en niet aan de
instellingen zoals het oorspronkelijke plan
was.
Het Artikel-2-Fonds dat in de eerste instantie niet werd uitgekeerd aan Nederlanders omdat zij ooit in de 60-ger jaren
via de CADSU min of meer zouden zijn gecompenseerd. Uiteindelijk, na heel hard
werken en met veel overtuigingskracht,
werd vanaf 2004 ook Artikel-2 voor ons
Nederlanders bereikbaar.
Wij hebben Amsterdam op de kaart gezet
als open getto waardoor het voor hen die
tussen 1941-en 1943 in Amsterdam hebben gewerkt mogelijk werd om aanspraak

De toekomst
ligt ook
in uw handen
te maken op getto-uitkeringen en getto-fonds. We hebben mede bewerkstelligd dat er vanaf 2016 geen belasting meer
wordt geheven in Nederland over het Artikel-2-Fonds en de getto-uitkeringen.
Dat waren roerige en langdurige trajecten waarbij je soms het gevoel had dat je
de pen droogschreef en je de tong droog
kletste zonder dat er iets gebeurde. En
toch heeft de aanhouder gewonnen. Daar
kijk ik met veel genoegen op terug. Ik zou
het -en met liefde - zo weer opnieuw doen.
Ik heb geweldige mensen leren kennen, ik
ben er zo veel wijzer door geworden, ik heb
geleerd wat het is om je te verplaatsen in
anderen en ik heb geleerd dat geweld helemaal niets oplevert.
Zonder met een beschuldigende vinger
naar wie of wat dan ook te wijzen heb ik
geleerd dat arrogantie de dood in de pot is.
Arrogantie verdeelt, geeft tevens de dom-

me schijn van elitair zijn en maakt dat je
gescheiden van elkaar een eenzame weg
volgt. Dat laatste was erg moeilijk om mee
om te gaan. Ik houd van mensen en van
het uitwisselen van ideeën om daardoor
op een hoger plan te geraken.

Met het oog op de toekomst
Ik heb genoten van u allen. U heeft mij zo
veel gegeven, maar ik had het niet kunnen
doen zonder de nooit aflatende steun van
Ed mijn man, grote liefde en onvermoeibare vriend.
Ik zal zeker nog een jaar in dit bestuur van
geweldige, energieke en creatieve mensen
blijven om alle zaken die nog lopend zijn af
te kunnen werken en over te dragen. Wij
gaan nu op zoek naar de wensen van de naoorlogse generatie en de wijze waarop het
VBV daarbij een functie kan hebben.
U allen gaat ons helpen om daaraan vorm
te geven, te beginnen op de jaarlijkse bijeenkomst van het VBV op 28 april a.s. waar
wij samen met JMW een inventarisatie
zullen maken van uw ideeën. Mogelijk dat
uw kinderen mee zullen komen zodat wij
er een ‘trans-generationeel’ feest van kunnen maken.
De toekomst ligt ook in uw handen.

Tekst: Flory Neter
stichting vbv

Introductie | Robert Berendsen

Van de nieuwe
voorzitter
Zolang er mensen zijn die persoonlijk nadeel hebben ondervonden van de vervolging tijdens de tweede wereldoorlog heeft
het VBV in ieder geval een taak.
Maar als die mensen er niet meer zijn, kan
het VBV een taak hebben. De kinderen van
de eerste generatie voelen zich immers
vaak ook slachtoffer. Soms voelen ook
kleinkinderen van de eerste generatie zich
slachtoffer.

M

ijn naam is Robert Berendsen.
Ik ben 52 jaar oud en vader
van twee heerlijke, inmiddels
volwassen, kinderen. Mijn vader heeft de oorlog overleefd door op verschillende plaatsen onder te duiken. Zijn
vader heeft de oorlog in Amsterdam overleefd en zijn moeder overleed aan kanker
gedurende de oorlog. Mijn moeder heeft
vanaf enkele maanden naar haar geboorte
in een jappenkamp gezeten. Of zij beschadigd was door die ervaring of door een andere oorzaak weet ik natuurlijk niet, maar
feit is dat mijn moeder mij en mijn broer
en zussen duidelijk heeft meegegeven hoe
het was om in een concentratiekamp te leven.
Ik meen dat mijn broer, mijn zussen en ik
duidelijke voorbeelden zijn van de tweede
generatie. Wij kennen de oorlog en de vooroorlogse tijd alleen uit overlevering.
Wandelend door deze prachtige stad zien
wij her en der sporen van wat eens een
bruisend joods leven moet zijn geweest.
Het is als het leven in op een begraafplaats
waarop uitsluitend familieleden begraven
zijn en waarop voornamelijk vreemden wonen die geen idee hebben van jouw familie
en hun geschiedenis.
Toen ik gevraagd werd om toe te treden tot
het bestuur van de Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
heb ik lang getwijfeld. Na ongeveer een jaar
en herhaalde suggesties van mijn vader heb
ik uiteindelijk besloten om mij in te zetten
voor het VBV.
stichting vbv

Toekomstvisie
Ik meen dat het bestuur van het VBV in de
komende jaren zal moeten onderzoeken of
de naoorlogse generaties behoefte hebben aan belangenbehartiging. En als die behoefte blijkt te bestaan, dan zal het VBV
zich moeten afvragen of het VBV in staat is
om die belangen te
behartigen, of dat
een ander dat beter kan doen. Anders gezegd: ik zie
het als mijn taak
om in de komende
jaren niet alleen op
te winkel te passen, maar ook om
te bezinnen. Wij
werken inmiddels
samen met Joods
Maatschappelijk Werk. Ook JMW is bezig
met bezinning op de toekomst. Wij denken
dat de bezinning weleens zou kunnen leiden tot veel nauwere samenwerking tussen
onze twee organisatie of misschien zelfs
wel samenvoeging.
Zolang het VBV bestaat zal het bestuur de
belangen van vervolgingsslachtoffers behartigen. Daaronder verstaan wij niet alleen maar individuele hulp bij het aanvragen of behouden van individuele compen-

saties, maar ook het opkomen voor collectieve belangen, zoals het vragen van hulp en
bijstand bij het oprichten of in stand houden van gedenktekens en monumenten, en
de strijd tegen antisemitisme.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering op 28 april 2019
zal het VBV beginnen met de zojuist door
mij genoemde bezinning op de toekomst.
Samen met JMW zullen wij ’s middags korte presentaties geven over twee onderwerpen:
•
het gesprek tussen de generaties
•
en het recht van naoorlogse generaties
op compensatie.
Die presentaties zullen worden gevolgd
door discussie. Wij hopen dat niet alleen leden van de eerste generatie, maar ook die
van naoorlogse generaties mee willen doen
aan de gesprekken, zodat wij kunnen inventariseren wat ons te
doen staat in de komende jaren.

… De kinderen van de
eerste generatie
voelen zich immers
vaak ook slachtoffer.
Soms voelen ook
kleinkinderen van de
eerste generatie
zich slachtoffer …

Tot slot

Ik voel mij vereerd
om voorzitter te mogen worden van het VBV. Ik beloof u dat ik
mijn best voor u zal doen. Mocht u mij vragen willen stellen, dan kunt u mij altijd mailen op info@vbvinfo.nl of stuurt u uw brief
naar: Dorpsweg 129 A-8, 1697 KJ Schellinkhout. Ik wens alle lezers een gezond en gelukkig pasen/pesach toe. Ik hoop u op 28
april 2019 persoonlijk te ontmoeten.

Tekst: Robert Berendsen

Robert Berendsen | voorzitter stichting vbv
Stuur Robert een email: info@vbvinfo.nl
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Oude wijn in nieuwe zakken

De eerste duizend
dagen van een kind
In wat voor zegenrijk tijdperk leven wij. De minister van VWS [Hugo de
Jonge (CDA)] schrijft aan de Tweede Kamer dat er een actieprogramma
zal worden gestart i.v.m. de groeiende zorgkloof inzake de veiligheid van
het ongeboren en het zeer jonge kind. Hierbij wordt uitgegaan van het
standpunt dat ieder kind een optimale kans verdiend.

D

ie eerste duizend dagen zijn immers van het grootste belang en
bepalend of het kind al dan niet in
zijn of haar leven gezond zal zijn.
Als er in die eerste duizend dagen sprake
is van stress zal het kind in zijn of haar leven gevoeliger zijn voor onder meer diabetes, hartkwalen, auto-immuunziekten. Het
blijkt een belangrijke voorspeller te zijn
van problemen van zowel psychische als
fysieke aard op latere leeftijd. Kinderen in
kwetsbare situaties lopen een groter risico op het ontwikkelen van achterstanden.
Veel problemen kunnen worden voorkomen door deze risicofactoren te beïnvloeden. Ik citeer nog steeds uit de tekst van
de brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het begeleidingsplan is in verschillende actiepunten uiteen gehaald. Voor
dit bewonderenswaardige programma
wordt 41 miljoen euro beschikbaar gesteld.
De minister kan mij echter niet kwalijk nemen dat ik toch een beetje mijn wenkbrauwen frons omdat in deze wijsheid de wetenschap van de ervaringsdeskundigen
buiten zicht is gebleven. Misschien begrijpelijk omdat die ervaringsdeskundigen de
kinderen zijn van vervolgden in West-Europa, van de Jappenkampen en van Roma/
Sinti. Zeg maar de tweede generatie.

Mag ik de minister wat vragen?
Met het voortschrijdend inzicht kun je dus
stellen dat - door het niet erkennen van
de naoorlogse generatie - de hulp van de
overheid inzake de eerste duizend dagen
van een kind hypocriet is, waardoor de gevolgen van de na-oorlogse generatie opnieuw worden ontkend.
Heeft men onderzocht hoe het deze generatie is vergaan? Hoe is hun gezondheid en
wat is hun geluksfactor op dit moment?
Dit lijken mij toch een onmisbare weten-

staan op hun grondvesten staan te trillen?
Hoe wordt een kind groot als de caleidoscoop
van de verbeelding geen samenhang heeft?
Geen samenhang m.b.t. gevoel van veiligheid, begrepen te worden, inter-familiaire
geborgenheid, trans-generationele openheid en basisvertrouwen en -waardering.
Kan het zijn dat de onderzoekers gebruik
hebben gemaakt van de expertise van
psychologen en andere veldwerkers inzake de naoorlogse generatie? Kan het zijn
dat deze pathologieën als voorbeeld hebben gediend?
De conclusie is vertaald naar vandaag. Dat
de expertise voor het oprapen lag/ligt is
buiten beschouwing gelaten. Ik hoef maar
enige punten uit veel oudere onderzoeken
te citeren:
•
Woede over hetgeen de
ouders is aangedaan.
•
Ik ben lief tegen iedereen.
Van mij heeft niemand last.
•
Woede over het gebrek aan moed
van de ouders. Identiteitsconflict?
•
Minderwaardigheidsgevoel
omdat je het leed van de
ouders niet kan goedmaken.
•
Ik hoef zelf helemaal niets meer.
We hebben genoeg geleden.
Ik ben geen psycholoog, maar erg veel
fantasie is er niet nodig om deze aspecten een gezicht te geven. Eigenlijk was er zo veel onderzoek dat, zonder dit nieuwe onderzoek te willen bagatelliseren, de conclusies op straat lagen;
die moesten alleen worden opgeraapt.
Hiervan uitgaande en zonder dat ik de
tweede generatie wil stigmatiseren, mag
ik toch wel mijn verbazing uitspreken over
het feit dat de overheid gewapend met
overduidelijk en voortschrijdend inzicht
niet de moed heeft om de wetswijziging
m.b.t. afschaffing van nieuwe aanvragen
voor de Tweede Generatie in de 90-er jaren van de vorige eeuw, te heroverwegen.

schappelijke schakels in de transgenerationele ontwikkeling gebaseerd op leed
en stress. Heeft men onderzoek gedaan
naar deze specifieke doelgroep? Hoe is
het hen vergaan op weg naar de volwassenheid? Hoe problematisch was de verhouding van tweede t.o.v. de eerste en
derde generatie en bovenal; hoe was de
verhoudingen in de relationele sfeer?
Hoe wordt een kind stressvrij en evenwichtig volwassen als tot op de dag van vandaag
de grondvesten van het elementaire be-

Verbinding naar oorlogswetten
Ik vind het besluit van de minister om te
investeren in de eerste duizend dagen van
een kind een voortreffelijk plan, maar wil
toch nadrukkelijk bepleiten dat herinvoering van de oorlogswetten voor schrijnende gevallen in de ‘categorie’ Tweede Generatie opnieuw wordt aangeboden.
Tekst: Flory Neter, voorzitter VBV
Beeld: Rijksoverheid.nl/PDF ‘Actieprogramma Kansrijke Start’

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/09/12/actieprogramma-kansrijke-start
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Correctie aangiften en toeslagen door de Belastingdienst

Update Getto-uitkeringen
Het Ministerie van Financiën
verzocht zowel VBV als JMW de
officiële tekst te publiceren om
daarmee een grote groep belanghebbenden te bereiken. Inmiddels
werd ook door de Belastingdienst
rechtstreeks informatie verzonden aan personen die voorheen
getto-uitkeringen in hun aangifte
hadden opgenomen.

In de toekomst hoeven mensen de uitkeringen niet meer aan te geven. Het is met
terugwerkende kracht - tot en met 1 januari 2016 - mogelijk eerdere aangiften te laten herzien. Voor alle duidelijkheid zetten

1. Artikel 2-uitkeringen van de CC
(Claim Conference)
2. Getto-uitkeringen van de DRV
(Deutsche Rentenversicherung)

wij hier nog eens op een rijtje welke uitkeringen met terugwerkende kracht tot en
met 1 januari 2016 niet meer worden belast voor inkomstenbelasting en premieheffing:

3. NGJ-uitkeringen van 		
Duitse Ministerie
4. Herstelbetalingen onder de
naam ‘Wiedergutmachung’

Dit is een publicatie van het Ministerie van Financiën:
Correctie aangiften en toeslagen door Belastingdienst vanwege getto-uitkeringen.
Zoals eerder door ons aangekondigd, worden diverse oorlogsuitkeringen die Duitsland verstrekt in het kader van de Wiedergutmachung met terugwerkende
kracht tot en met 1 januari 2016 niet meer
gezien als inkomen voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Het gaat om uitkeringen op grond van:
De ‘Gesetz zur Zahlbarmachung von
Renten aus Beschäftigungen in einem
Ghetto’(ZRBG, de zogenoemde getto-uitkering)
• de ‘Bundesgesetz zur Entschädigung für
auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches lebende Opfer der NS-Verfolgung’ (BEG-uitkeringen)
• het ‘Härtefonds für rassisch Verfolgte
nicht jüdischen Glaubens‘ (NJG-uitkeringen/HNG-fondsuitkeringen)
Doordat de uitkeringen geen inkomen
meer zijn voor de inkomstenbelasting en

de uitkeringen ook niet meer meetellen
bij het toetsingsinkomen voor de toeslagen, kan het zijn dat u minder belasting
verschuldigd bent of dat u recht heeft op
een (hogere) toeslag.

Hoe gaat het nu verder?
De Belastingdienst werkt op dit moment
aan de uitvoering van het besluit. Dat betekent onder andere dat zij alle mensen
die zo’n uitkering ontvangen, voor zover
mogelijk op de hoogte stellen van de veranderingen. Daarna kunnen ze voor deze
mensen nagaan:
• of en zo ja, hoeveel belasting zij terugkrijgen
• of het recht op een toeslag of de hoogte
ervan verandert
De Belastingdienst heeft de uitkeringsgerechtigden die bij hem bekend zijn een
brief gestuurd over wat de wijziging voor
hen kan betekenen. Niet alle uitkerings-

gerechtigden zijn bekend bij de Belastingdienst. De Nederlandse overheid heeft
daarom ook aan ons gevraagd de regeling kenbaar te maken. Het doel is om
ook de mensen die nog niet bij de Belastingdienst bekend zijn te bereiken. Krijgt
u een van bovengenoemde uitkeringen
en heeft u géén brief van de Belastingdienst ontvangen? En heeft u aangifte
gedaan in 2016 of 2017 waarin u de uitkering heeft aangegeven? Dan kunt u een
verzoek om aanpassing van uw aanslag
richten aan:
Belastingdienst/kantoor Eindhoven
t.a.v. IBR/Getto-uitkering,
Postbus 9005, 5600 PJ Eindhoven
Als u vragen heeft, kunt u rechtstreeks
contact opnemen. Wij kunnen u met de
juiste mensen bij de Belastingdienst in
contact brengen. U belt ons op telefoonnummer 0229 - 503519, of vanuit het buitenland op + 31 229 - 503519.

Waarom het vbv?
Het VBV is een platform of podium waar mensen informatie vinden

… over
oorloggerelateerde
uitkeringen

stichting vbv

… over
mogelijke
juridische
hulp bij
uitkeringen

… hoe
om te gaan
met
trauma’s
uit WO II

… hoe en
waar
elkaar te
ontmoeten

… om
generaties
met elkaar
te verbinden

… om een gelukkiger
mens te worden
en te blijven
voor zichzelf
en hun nageslacht
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Zij die sterven gaan groeten u

De excuses van
de Nederlandse
Spoorwegen
Dit artikel behandelt 6 problemen:
1. De oprichting door de Nederlandse
Spoorwegen (NS) van een adviescommissie voor teruggave van strafbare feiten tijdens de Holocaust en haar excuses daarvoor.
2. De weigering van de NS en haar
commissie om te luisteren naar Holocaust-overlevenden en advies en expertise van de Holocaust-organisatie (nationaal en internationaal).
3. De NS en haar commissie verlengen
het proces van advies en restitutie door
onnodig geheim onderzoek en beperken de administratieve ondersteuning
van de commissie die geen secretariaat
heeft.
4. De poging van de commissie om toe-

gang te krijgen tot gegevens over namen en lijsten van slachtoffers en hun
nakomelingen. Maar vrijwel alle benodigde informatie is digitaal beschikbaar en kan binnen enkele dagen worden geleverd, wanneer op de juiste deuren wordt geklopt.
5. Alle benodigde informatie is digitaal
beschikbaar en kan binnen een week of
tien dagen worden ingediend door een
bekwaam softwarebedrijf.
6. De Nederlandse Spoorwegen in eigendom van de Nederlandse overheid
heeft geen enkel recht op persoonlijke gegevens van slachtoffers van de
holocaust, overlevenden en hun nakomelingen.

PROLOOG:
De aandelen van de Nederlandse Spoorwegen (NS) worden beheerd door de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid via de minister van Financiën, de
heer W.B. Hoekstra benoemt de raad van bestuur. Volgens internationaal en lokaal recht was en is de Nederlandse regering verantwoordelijk voor alle schade
die de Nederlandse overheid en haar organisaties hebben aangericht tijdens de
Tweede Wereldoorlog en daarna.

6 | voorjaar 2019 | Nr. 99

September 1945: Utrecht, transportminister Steef van Schaik spreekt medewerkers van NS toe. Citaat: “Treinvervoer naar
de concentratiekampen was de plicht die
de Nederlandse overheid eiste van het
spoorwegpersoneel omdat het goed was
voor de Nederlandse economie. Het is een
eer voor u, want het was uw plicht die de
Nederlandse regering van u eiste.”
2005: Dutch Daily paper Parool-editor
Frans Peeters: Citaat: “Van Schaiks woorden zijn de wreedste ooit uitgesproken
door een Nederlandse minister”.
2009: NS-directeur Aad Veenman, president-directeur, verontschuldigde zich publiekelijk.
2015: R. van Boxtel benoemd tot directeur-president Nederlandse Spoorwegen.
2016: Child Holocaust Survivor Salo Muller wiens ouders werden vervoerd door de
Nederlandse Spoorwegen en vermoord
in Auschwitz startte opnieuw juridische
stappen tegen de NS
2018: R. van Boxtel President NS verklaart
dat de Nederlandse Spoorwegen zich opnieuw verontschuldigen en meldt dat zij
de overlevenden (!) Schadevergoeding van
de Holocaust zal betalen.
2019: De Nederlandse Spoorwegen richt
een adviescommissie op met drie juristen
(legalist) en een historicus.
2019 Jan: De NS benoemd tot voorzitter
van de commissie prof. J. Cohen, voormalig burgemeester van Amsterdam en
ex-kandidaat van de Labourpartij voor
premier. Prof. Cohen stelt dat de adviesraad haar taken zeer serieus neemt en het
zal een half jaar tot een jaar duren voordat
zij advies zullen geven.
2019: De Nederlandse Spoorwegen (NS)
kondigen aan dat de adviescommissie
geen secretariaat of postadres zal hebben
en niet zal reageren op de duizenden brieven en tientallen organisaties die op hen
hebben gereageerd.
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Steun het VBV met uw donatie!
Wij zijn vanaf 20 maart 2018 een stichting en een ANBI.
U kunt uw donatie aftrekken van de belasting.
2019 maart: de adviescommissie opent
website en schrijft: Ons onderzoek omvat
het NIOD, het Herdenkingscentrum Camp
Westerbork, de Sociale Verzekeringsbank,
het Rode Kruis en de Stichting 1940-1945.

Het absurde:
Het absurde van deze verklaring is te zien
in een bijgevoegde lijst die werd uitgevoerd door een speciale onderzoekscommissie die in het begin van het jaar 2000
werd opgericht met alle vereiste informatie, vrijwel allemaal gedigitaliseerd (lijst ingesloten). Daarnaast is een complete digitale lijst van de overheidsstichting Maror
beschikbaar met een lijst van 18.000 overlevende Holocaust en 10.000 overlevenden van de tweede generatie.

• Het VBV heeft via het Europese Hof
Nederland gedwongen gehuwde vrouwen gelijke rechten te geven bij WUV
uitkeringen.
• Het VBV heeft tijdens de Maror-onderhandelingen middels een rechtsgang
banken, verzekeraars en overheid
gedwongen om 80% van €800 miljoen
individueel te verdelen.
• Het VBV heeft na 10 jaar strijd de Duitse overheid overtuigd om Amsterdam
als Getto te erkennen.

Naam

Donatie
per jaar
Donatie gedurende
3 jaar
Doorlopende dona-		
tie tot opzegging

De adviescommissie:
De NS-adviescommissie is jammer genoeg door de NS benoemd zonder overleg
met deskundigen over zaken van de Holocaust en oorlogsslachtoffers. Niettemin
dat het geen juridische maar een morele zaak is, werden drie leden met een juridische achtergrond en een historicus aangesteld. Geen van hen, met alle respect,
heeft expertise op het gebied van Holocaust-slachtoffers en hun trauma, psychologische, medische, geriatrische en mentale problematiek.

De feiten:
De Nederlandse Spoorwegen (NS) richtten een adviescommissie op ter compensatie van het transport van honderdduizenden Joden naar hun dood door de NS
die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar
de Duitse concentratiekampen werd vervoerd, de zesduizend Joden die ook uit
de kampen terugkwamen. wat betreft de
honderdduizend Joden en meer vervoerd
door de NS in Nederland.
De NS weigert tot op de dag van vandaag
contacten met organisaties voor overlevenden van de Holocaust en deskundigen
die gespecialiseerd zijn in oorlogsgeweld
in de Tweede Wereldoorlog van overlevenden van de holocaust: fysiek, mentaal
en sociaal. De commissie beantwoordt
geen duizenden brieven en tientallen verzoeken van Holocaust-organisaties.
De commissie heeft een website geopend
waar het publiek wordt uitgenodigd om
hun belangen in hun werken te vermelden.
De website geeft geen verdere informatie.
Tekst: Avraham Roet
stichting vbv

• Het VBV heeft ervoor gezorgd dat de
Claims Conference aan Nederlanders
die ooit Cadsu ontvingen vanaf 2004
Artikel2 is gaan uitbetalen.
• Het VBV heeft er mede zorg voor
gedragen dat Artikel 2 van de Claims
Conference sinds 2016 niet meer wordt
gefiscaliseerd.
• Het VBV voert gesprekken met de
Claims Conference, de SVB, JMW,
Stichting Pelita, de Belastingdienst en
Europese zusterorganisaties.

Vul en knip uw donatiekaart uit en stuur deze
in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
> Dorpsweg 129 A-8,

Adres

Postcode &
woonplaats
Email

Handtekening

1697 KJ Schellinkhout

Namens het VBV: heel hartelijk dank!
Onderstaand artikel (uit: VBV Nieuws/2015)
wordt vanwege de actualiteit nogmaals voor u herhaald.

Deportaties naar Westerbork moesten
doorgaan van Nederlandse regering
In 1955 werd in de dagbladen bekend gemaakt dat tijdens de bezetting de Nederlandse ballingenregering in Londen vond
dat de Nederlandse Spoorwegen de Duitse bezetter behulpzaam moest zijn met
het deporteren van joden naar het doorgangskamp Westerbork.Dit was overigens al op 18 september 1953 naar voren gekomen uit het verhoor onder ede
van de oud-verzetsman G.F.H. Giesberger
door de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, maar stond
dus pas twee jaar later in de krant. Overigens zonder dat dit tot veel ophef heeft
geleid….
Giesberger, die als hoofdinspecteur verantwoordelijk was voor de dienstregeling
bij de Nederlandse Spoorwegen (en algemeen directeur van 1 maart 1946 tot 1
juli 1950), stond tijdens de bezetting - samen met de op 28 oktober 1944 gefusilleerde verzetsman Cootje van den Bosch via een geheime zender in contact met de
Nederlandse ballingenregering in Londen.
Al vanaf het begin van de transporten

van Amsterdam naar Westerbork op 15
juli 1942 hadden ze herhaaldelijk aan Londen gevraagd wat er in verband met de
deportaties gedaan moest worden, maar
telkens kregen ze weer te horen dat die
moesten doorgaan.
De verklaring van Giesberger bevestigde
hetgeen de toenmalige minister van Verkeer Van Schaik jaren daarvoor, op 17 september 1945, al had gezegd, namelijk dat
het treinvervoer naar de concentratiekampen de plicht was die de Nederlandse
regering van het spoorwegpersoneel eiste
omdat het goed was voor de Nederlandse economie. Vandaar dat het goed georganiseerde verzet in Drenthe ook nooit
de spoorlijn naar Westerbork heeft gesaboteerd! Op 13 september 1944 vertrok
het laatste grote transport met 279 Joden, waaronder 77 ontdekte ondergedoken kinderen naar Westerbork. Vier dagen
later, op 17 september 1944, ging de NS op
bevel van de Nederlandse ballingenregering pas in staking.
Tekst: Gerard de Boer
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Aanmeldingskaart jaarvergadering VBV zondag 28 april 2019
(of meldt u aan via info@vbvinfo.nl)
Naam

KORT Nieuws +++
Nieuwe bestuursleden gezocht

Adres
Postcode &
woonplaats
Aanmelding
jaarvergadering

Hoeveel
personen?

Aanmelding
lunch

Hoeveel
personen?

De lunch bedraagt € 10,per persoon. Het totaalbedrag in
Euro’s wordt voldaan aan de zaal
Of u kiest ervoor het totaalbedrag nu al over te maken via digitaal
bankieren! Bankrelatie VBV: NL47 INGB 0005 0632 53.
> Knip deze aanmeldingskaart langs de
stippellijn uit en stop deze - voldoende gefrankeerd - in een envelop op de post.
Doe dit ruim voor 5 april aanstaande.
Het adres dat u op de envelop kunt schrijven is:

VBV
Dorpsweg 129 A-8
1697 KJ Schellinkhout
U kunt zich overigens ook per email
aanmelden: info@vbvinfo.nl.

Brief v/d lezer:
Heeft u tips of suggesties voor de
lezers? Stuur deze dan in naar:
info@vbvinfo.nl
of per post naar:
Postbus 87594,
1080 JN Amsterdam

Het VBV-bestuur is dringend op zoek
naar bestuursleden uit de tweede
generatie om haar bestuur te verjongen. Doel is om samen de transitie
te maken naar een toekomst waarbij
het VBV haar leden op adequate wijze
van informatie en ondersteuning kan
blijven voorzien. Gevraagd wordt naar
personen die kunnen voldoen aan het
volgende profiel: tussen de 45-65 jaar,
vrouw of man, bestuurlijke ervaring,
tegen een stootje kunnen, visie en
humor, een maatschappelijke, professionele, paramedische, medische
of juridische opleiding of achtergrond
strekt tot de aanbeveling.
Voor meer informatie of sollicitatie
stuurt u eenvoudig een email naar:
info@vbvinfo.nl (o.v.v. ‘bestuursfunctie’).

+++
Barth versus NIW
Inzake Jacques Bart heeft, nadat het
VBV door de officier van justitie in
het gelijk werd gesteld, het NIW op
alle fronten de zaak die tegen hen
was aangespannen voor de Raad van
de Journalistiek glansrijk gewonnen.
Voor meear informatie zie website
van het VBV .www.vbvinfo.nl

+++
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verbond
belangenbehartiging
vervolgingsslachtoffers

Correspondentie:
Dorpsweg 129 A-8
1697 KJ Schellinkhout
Telefoon: +31 (0) 229 503 519
Of stuur een email: info@vbvinfo.nl
websitie: www.vbvinfo.nl

Flory Neter / voorzitter.
Jeta Leeda-Hellendall / secretaris.
Hans Vos / penningmeester.
Bestuursleden: Robert Berendsen,
Wil Groen, Joop Metz, Henry Neeter en
Elly Sijes-Krukziener.
Redactie: Henry Neeter, Eddy Neter.

Steun & doneer ook het vbv:
NL47 INGB 0005 0632 53

Vormgeving: roverstudio.nl
Drukwerk: De Meeuw.
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