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VBV-bestuur verlangt het hoogste zorgniveau

Directeur Beth Shalom vertrekt
Op 19 oktober kreeg het VBV-bestuur via hun advocaat mr. Abeln het
persbericht waarin werd medegedeeld dat Michaël Bloemendal
vertrekt als bestuurder bij Beth Shalom. Dat vertrek blijkt echter
te zijn vastgesteld op 1 mei 2012.
se identiteit relevante zaken vastleggen en
overdragen; bovendien krijgt hij een adviestaak voor de Raad van Toezicht en de
Raad van Bestuur.

• Het joodse verzorgingstehuis in de Kastelenstraat te
Amsterdam, onderdeel van beth Sahlom.

Alhoewel Collette vanaf heden dus de
eindverantwoordelijke is, blijft het onduidelijk in hoeverre Bloemendal met zijn
resterende functies nog kans heeft om op
bestuurlijk vlak te interfereren. Met het
aftreden van Bloemendal en het aantreden van Collette als opperhoofd lijkt de
directe noodzaak om de hulp van de rechter in te roepen, voorlopig te zijn verdwenen.

Het bericht vermeldt verder dat interimbestuurder Jeroen Collette per direct is
benoemd tot voorzitter van de Raad van
Bestuur van Beth Shalom. Hij heeft daarmee tevens vanaf heden de totale eindverantwoordelijkheid voor de organisatie.
Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de
heer Collette als ‘interim’, ook voorzitter
van de Raad van Bestuur kan zijn. Dit krijgen wij graag nog verduidelijkt.

Het VBV-bestuur blijft uiteraard de zaak
scherp en kritisch monitoren want het
VBV-bestuur verlangt dat Beth Shalom
weer zal gaan behoren tot de beste bejaarden- en verzorgingstehuizen in Nederland. Het VBV neemt daarom als belangenbehartiger voor een kwetsbare
groep ouderen, met liefde het voortouw
temeer daar andere organisaties en instellingen binnen eigen gelederen het af laten
weten.

Verder wordt in het persbericht vermeld
dat gedurende de resterende periode van
ruim zes maanden, Bloemendal verantwoordelijk zal zijn voor het opleidingsplan voor medewerkers inzake de joodse
identiteit. Ook gaat hij de voor de jood-

Natuurlijk staat het bestuur open voor
constructieve gesprekken met de Raad
van Toezicht en/of de heer Collette. Het
is immers beter om direct te communiceren dan via de inspectie volksgezondheid
of via advocaten.

Van de voorzitter
Het is weer tijd voor een papieren versie
van de onze INFO; vanwege geld en tijd
proberen wij ons enigszins te beperken.
Er blijven actualiteiten die maken dat wij
nog steeds niet aan de zijlijn kunnen toekijken.
Artikel 2
Artikel 2 komt in een laatste afhandelingsfase. De meeste casussen zijn rond.
Soms blijven de financiële aspecten moeilijk. Als iemand net even te veel inkomen
heeft, valt hij of zij buiten de boot. Dat is
triest omdat de inhoud van de zwaar beladen rugzak gelijk is aan anderen die wel
zijn erkend. Dat blijft moeilijk.
Wat rest, zijn de zaken van onvolledig of
onjuist ingevulde aanvraagformulieren.
Bijvoorbeeld als iemand heeft ingevuld
op het eerste aanvraagformulier dat hij/
zij in 1943 is gaan onderduiken in het zuiden van Nederland. Dat echter werd al
in 1944 bevrijd en dus haal je dan de 18
maanden onderduik niet. In historisch
perspectief gezien, is het echter weer
onaannemelijk dat een jong kind pas in
1943 is gaan onderduiken.
Het is een hoop werk om de CC ervan
te overtuigen dat hun zienswijze onvoldoende is en dat het historisch perspectief het leidmotief moet zijn. Het is aan
ons om deze zaken te verduidelijken en
goed op de rails te zetten zodat vervolgden op gelijke wijze worden beoordeeld.
Het is ook vaak onredelijk omdat broers
of zusters in sommige gevallen wel worden erkend.
Meestal komen de mensen te laat bij ons.
Het kwaad is dan al geschied. Iets terugdraaien is moeilijk vooral als de tegenpartij de hakken in het zand heeft. Hoe
krijg je die er weer uit?
Artikel 2 en Nederlandse fiscus
Hierover hebben wij in het verleden al
geschreven. Omdat wij van mening zijn
dat het heffen van de volksverzekerings> lees verder op de volgende pagina
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premies over het bedrag van een Artikel2-uitkering een onredelijkheid is, hebben
wij contact opgenomen met een tweetal
fiscale juristen. Beide juristen zijn van mening dat de Nederlandse overheid niet de
schoonheidsprijs verdient met deze actie.
De periodieke uitbetaling van dit als smartengeld aan te merken bedrag veroorzaakt
bij de fiscus een probleem; geheel ten onrechte heeft de overheid dit nu aangemerkt als een vorm van pensioen.
Dat de wijze van uitbetaling ondergeschikt
is aan de aard van de uitkering neemt de
overheid vooralsnog niet serieus. Dat kan
misschien wel legaal zijn maar het is nogal onsympathiek. Het betreft hier immers
smartengeld. Zo wordt het ook door de
Duitse overheid omschreven. De Duitse
overheid heft aan haar eigen op Artikel 2
rechthebbende ingezetenen dan ook niets
over dit bedrag.
Wij hebben inmiddels enige malen over dit
probleem gesproken met de Duitse Ambassadeur in Den Haag. Ook hij is van mening dat Nederland handelt in strijd met de
aard van de uitkering. Aangezien ambtelijke en politieke molens erg langzaam draaien kunnen wij op dit moment nog geen
oplossing bieden voor dit probleem. Zodra wij over verdere informatie beschikken komen wij hierop terug.
WUV/SVB
Ook de WUV houdt ons nog volop bezig. Onlangs hebben wij zelf een zaak bepleit voor de Centrale Raad van beroep.
Het betrof een casus van iemand die in Israël in een kibboets woont. Die kibboets
is geprivatiseerd, maar dePUR is van mening dat er nog steeds goederen en diensten in natura worden betaald. Wij hebben de zaak voor laten komen. Wij hebben immers meer leden in een kibboets;
zij worden met dezelfde problemen geconfronteerd.
Bovenstaande casus is feitelijk een zaak/
taak die onze zusterorganisatie Ayala in Israël zou moeten behartigen; wij kunnen
en willen ons echter niet aan onze verantwoordelijkheid naar onze leden onttrekken. Jammer dat Ayala achterover leunt.
Helaas het is niet anders.
Van de Centrale Raad van Beroep is nog
geen uitspraak. De Raad heeft om zes weken extra uitstel gevraagd. Kennelijk zijn
ook zij van mening dat het hier een moeilijk zaak betreft.
Hot items
Wij houden onze stokpaardjes met be2
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trekking tot de uitvoering van de oorlogswetten en blijven van mening dat het getuigt van verregaande kortzichtigheid om
de wetten voor de tweede generatie gesloten te houden. Kortzichtig omdat juist
de tot die generatie behorende mensen
vaak alleengaand zijn, meestal geen partner hebben gevonden, zelden hebben aangedurfd een langdurige relatie aan te gaan,
daarom kinderloos zijn en vaak een pover
sociaal netwerk hebben. Dit in tegenstelling tot de eerste generatie.
Wij zijn van mening dat ondanks de bezuinigingen deze politiek bestuurlijke beslissing aan nadere analyse moet worden onderworpen. Met de onderzoeken die er
zijn gedaan over het wel en wee van de
tweede generatie zou, op basis van voortschrijdend inzicht, voor sommige schrijnende gevallen de wetten moeten worden opengesteld. Wij zullen daarom deze
zaken op korte termijn weer aan de kaak
stellen.
Er is diepgaand onderzoek gedaan o.a.
door Wanya Kruyer. Mogelijk kunnen wij
samen met haar deze zaak bij de SVB/
Overheid over het
voetlicht brengen en
bepleiten.
Ook het afwijzen van
een uitkering aan die
mensen die desimuleren, m.a.w. altijd zeggen dat het goed met
hen gaat, maar die niet
in staat zijn om hun leven op een acceptabele wijze op de rails te
krijgen en te houden blijft onze aandacht
behouden. Dat wil zeggen dat er middels
de Cliëntenraad van de PUR, waar Wil
Groen de voorzitter van is, onlangs een
onderhoud heeft plaatsgevonden met de
medische dienst over dit nijpende probleem.
Voor wat de kinderen uit de gemengde
huwelijke betreft, zullen wij wederom op
korte termijn gesprekken voeren met instanties zoals het Centrum 40-45.

les naar de mening van henzelf vlekkeloos
was verlopen.
Wat blijft liggen, is de zaak van de stateloze kinderen die al in 1947 illegaal en zonder papieren naar het toenmalige Palestina
zijn gestuurd. L’Ezrath ha Jeled was daar
uit en te na bij betrokken; nu echter trekt
men de handen af van deze zaak. Wij blijven van mening dat er ook voor deze categorie mensen een genoegdoening moet
zijn en dat deze kinderen van weleer betrokken moeten worden bij dit rehabilitatieproces.
Wij gaan onderzoeken in hoeverre een
wetenschappelijk of journalistiek onderzoek naar de betrokkenheid van L’Ezrath
ha Jeled gerechtvaardigd is.
Beth Shalom
Last but not least werden wij geconfronteerd met de problematiek van Beth
Shalom. Van het totale ledenbestand van
het VBV is ongeveer 80% potentieel bewoner van Beth Shalom. In Beth Shalom wonen derhalve ook leden van het VBV. Wij
hebben als belangenbehartigende organisatie de taak om het
wel en wee van al onze leden te bewaken.
Ook als deze leden in
Beth Shalom wonen.
Ook deze taak neemt
het bestuur uiterst serieus.
Onze kritiek betreft
zowel de Raad van
Toezicht als het management. Over de
kwaliteit van het management van Bloemendal hebben wij voldoende gezegd en
geschreven, maar het falend beleid van de
Raad van Toezicht mag in onze optiek zeker nader worden geanalyseerd.
In 2004 waren er klachten die werden
voorgelegd aan een klachtencommissie.
De klachten bleken ontvankelijk en de
klaagster werd in alle tien klachten in het
gelijk gesteld.
Goed bestuur houdt in dat er dan op adequate wijze de vinger aan de pols wordt
gehouden, bijvoorbeeld door het management een ultimatum te stellen dat binnen
een jaar alle klachten zijn verholpen.
Bij het in gebreke blijven, had de Raad van
Toezicht na dat jaar zelf de hulp van de inspectie moeten inroepen om het reilen en
zeilen te toetsen en aan een nadere analyse te onderwerpen. Het is onredelijk om
van een Raad van Toezicht te verwachten
dat deze op alle punten van protocollen
en regelgeving uitvoerig op de hoogte is,
maar je mag wel verlangen dat er gebruik
wordt gemaakt van alle mogelijkheden die
worden geboden om een optimaal functi-

‘…Wie gaat er in een
Raad van Toezicht
zitten als het je niet
wordt toegestaan om
toezicht te houden…?’

Wezen
De kwestie ‘wezen’ is volgens JMW een
afgehandelde zaak. Wij blijven van mening
dat de genoegdoening die JMW de wezen
heeft geschonken buitengewoon pover is.
Ons uitgangspunt was dat minimaal 2000
euro per persoon een beschaafd bedrag
zou zijn. Zij het aan de onderkant van onze grens. Heeft niet zo mogen zijn.
Maar als het VBV er niet was geweest,
was in het geheel niets uitbetaald, dan had
JMW na het uitkomen van het boek Rekenschap achterover geleund, zichzelf over de
bol geaaid in de pseudowetenschap dat al-

oneren te bereiken van het enige Joodse
bejaardentehuis.
M.a.w. de Raad is verplicht om bij alle ten
dienst staande, professionele externe
organisaties te checken of alle klachten
zijn verholpen en of alles optimaal functioneert. Als men zelf niet op de werkvloer komt of mag komen dan blijft de
vraag waarom de Raad zich niet bedient
van die externe diensten. Waarom heeft
men niet zelf de Inspectie om hulp gevraagd? Waarom heeft men de zaak laten voort woekeren tot 2010? Waarom
heeft men tussen 2010 en 2011 geen hulp
ingeroepen van bijvoorbeeld Vilans om
orde op zaken te stellen? Waarom heeft
men de in 2010 aangestelde adjunct geen
vrijbrief gegeven om alle door te voeren vernieuwingen en verbeteringen te
implementeren? Waarom hield men zolang de manager die op alle bestuurlijke
en humanitaire fronten heeft gefaald de
hand boven het hoofd?
Er is een zwartboek met zwaarwegende
klachten van betrokkenen. Vele klachten
gaan over het feit dat er met klachten
niets wordt gedaan; noch door het management noch door de Raad van Toezicht. De klachten worden niet serieus
genomen en kennelijk ter zijde geschoven. Dat is laakbaar. Het betreft immers
de meest kwetsbaren onder ons.
Een van opmerkingen die bij ons binnenkwam is dat de Raad heeft medegedeeld
niet op de werkvloer aanwezig te mogen
zijn. Dit schijnt vastgelegd te zijn in regelgeving die de werkwijze aangeeft tussen
Raad van Toezicht en het management.
Het lijkt ons totaal ongeloofwaardig dat
zo’n convenant bestaat. Wie gaat er in
een Raad van Toezicht zitten als het je
niet wordt toegestaan om toezicht te
houden?
Als er een regeling is getroffen met de
huidige manager om hem te ontslaan ofwel op non actief te zetten, wordt het
tijd dat de Raad van Toezicht hand in eigen boezem steekt en de consequenties
van dit falend beleid aanvaardt.
Wij blijven een vinger aan de pols houden. Er zijn stemmen die ons verwijten
dat wij ons bemoeien met zaken die ons
niet aangaan. Dat is jammer als men bedenkt dat door de andere kant uit te kijken het leed van de Tweede Wereldoorlog kon plaatsvinden. Wie wil zich nou
schuldig maken aan zo een fenomeen?
Wij niet.
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Vilans (www.vilans.nl) is specialist in het
ontwikkelen en helpen toepassen van kennis
die de langdurende zorg verbetert.

De ‘Foundation Heart’
Onlangs heeft het bestuur van VBV contact
gehad met de Stichting Heart. Een lid van
het VBV bracht deze stichting onder onze
aandacht. Aanvankelijk waren wij sceptisch.
Het is immers de zoveelste organisatie die
zich bezighoudt met het achterhalen van
joods bezit dat tijdens de Holocaust werd
ontvreemd. Denk aan het Maror-project en
de activiteiten van de Claims Conference. Tevens meent het VBV-bestuur dat gezien de herstelbetalingen uit het
verleden het twijfelachtig is of er daadwerkelijk nog wat te claimen
valt. Zie verder het advies van het VBV onderaan dit artikel.
Wie of wat is deze Foundation Heart?
‘HEART’ is een afkorting van Holocaust
Era Asset Restitution Taskforce en is een
initiatief van de Sochnut in samenwerking
met de staat Israël.
Doelstelling is om joodse overlevenden
van de Holocaust en hun erfgenamen te
helpen om persoonlijke eigendommen
welke werden geroofd en vervreemd
door, onder en/of tijdens het naziregime
terug te vinden en op te eisen.
De stichting vaart onder de vlag van de
Israëlische overheid. Het VBV-bestuur
heeft daarover twijfels, immers, het betreft hier de Israëlische overheid die -als
de claim legitieme blijkt te zijn- onderhandelt met de Nederlandse overheid.
De vraag blijft hoe de Israëlische overheid uit naam van een Nederlands staatsburger kan onderhandelen. Ondanks onze scepsis vindt het VBV dat u kennis
moet kunnen nemen van dit initiatief.

Hoe de stichting te benaderen?
De stichting is gestart in februari 2011
en heeft zich ten doel gesteld om erfgenamen van roerend en onroerend goed
te traceren en te restitueren. Het is niet
mogelijk om iets te claimen indien ooit
eerder een herstelbetaling heeft plaatsgevonden voor eenzelfde claim.
Het VBV geeft u hierbij het internetadres
en het Nederlandse telefoonnummer:
http://www.heartwebsite.org/
Of telefoon: 0-800-022-9368.
U kunt via de site een formulier invullen.
De uiterlijke datum voor inschrijving is:
1 december 2011. Het is een gebruikersvriendelijke site met 1,5 miljoen hits.
Tenslotte
Vraagt men vanuit de stichting om vooraf
geld te storten dan wordt u geadviseerd
om eerst contact op te nemen met het
VBV-bestuur via: info@vbvinfo.nl of bel
naar 020-6733233.

Altijd up-to-date
Heeft u laptop of pc roep dan de site
www.vbvinfo.nl op en klik op ‘contact’.
Dan vult u uw naam in, uw e-mailadres
en het verzoek om ‘abonnee te worden’.
Verstuur het bericht en de rest doen
wij. U wordt vanaf dat moment altijd op
de hoogte gehouden van de laatste relevante VBV-ontwikkelingen.
3
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Wie zou er nu nog recht kunnen hebben op 2000 euro compensatie?

Nieuwe versie
regelgeving Gettowerk

Eind juli is in Duitsland een vernieuwde versie van de reglementen met betrekking tot Gettoarbeid goedgekeurd. De oude wet
bestaat al geruime tijd. De belangrijkste wijziging is dat de einddatum van de al bestaande regeling wordt verlengd tot 31 december 2011. Eventuele rechthebbenden kunnen in aanmerking komen
voor een eenmalige betaling van € 2.000,-.

Nalatenschap
puur voor
de toekomst

Wij zijn ons bewust van het feit dat Amsterdam niet wordt gezien als een officieel erkend Getto. Houd daar dus rekening mee. Desondanks hebben wij besloten om toch deze oproep te plaatsen.
U kunt een aanvraag tot 31 december
2011 indienen als u voldoet aan de volgende criteria:
• Als u door het Nationaal Socialistisch
regime bent vervolgd (zie de definitie
van het Duitse Bundesentschädigungsgesetz)
• Als u gedwongen in een Getto hebt geleefd onder het Nationaal Socialistisch
regime
• Als u daar in de strikte zin geen dwangarbeid heeft verricht maar wel hebt gewerkt
• Als u nog nooit eerder een betaling in
dit kader hebt ontvangen
• Als u nooit in het verleden een aanvraag hebt gedaan die is gehonoreerd.
• Mocht u wel al een Getto-pensioen ontvangen , dan kunt u als u beantwoordt
aan alle overige criteria een aanvraag
doen voor deze eenmalige uitkering.

plaatsen omdat hier een mogelijkheid
wordt geboden aan diegenen die in 2004
de restitutiemogelijkheden in het kader
van Slavenarbeid te laat hebben aangevraagd of, erger nog, van die mogelijkheden niet op de hoogte waren.

Wie komt niet in aanmerking:
• Zij die reeds een compensatie voor
dwangarbeid hebben ontvangen van
de Stichting Herinnering, Verantwoording en Toekomst.
• Zij die hun aanvraag na 31 december
2011 indienen.
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U kunt zich wenden tot:
• Bundesamt für Zentrale Dienste
und offene Vermögensfragen
• 53221 Bonn, Duitsland
• Telefoon: 00 49 22899 7030 1324

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.

Het VBV-bestuur beseft dat er maar zeer
weinig mensen in Nederland zullen zijn
die hiervoor in aanmerking komen. Desondanks werd besloten deze oproep te

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk
advies kunt u telefonisch terecht bij:
Louis Rozendaal
075 6701988
Hans Vos
06 50920131
Flory Neter-Polak
06 53245772

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via:
www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/031_Antragsformular.pdf
of…
www.badv.bund.de/003_menue_links/f0_ghetto/032_Antragsformular_en.pdf
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Nieuwe stichting biedt
ouderen luisterend oor
Kort geleden spraken Flory
Neter en Wil Groen met
Rabbijn Shmuel Katz over
hulpverlening aan ouderen.
Katz informeerde het VBVbestuur over een stichting
die recent is opgericht
met als doel in bredere
zin om holocaustoverlevenden van dienst te zijn.
Aangezien het VBV soms
wordt geconfronteerd met
verzoeken om geestelijke
hulpverlening en persoonlijke bijstand – waarvoor het VBV niet is
toegerust – is het een goede zaak om u kennis te laten nemen van
de mogelijkheden die de stichting Zikna kan bieden. Hieronder de
informatie over en opgesteld door de stichting zelf:

Naar nieuw elan in zorgend joods Nederland
Met deze slogan is de Stichting Zikna onlangs haar activiteiten begonnen. Er zijn in joods Nederland hele competente zorgaanbieders. Deze hebben veelal of een “kerkelijke”
achtergrond of een meer maatschappelijke. Wat er nog ontbreekt is een organisatie die onafhankelijk pastorale zorg
verleent aan joodse ouderen. Veel ouderen zijn immers niet
meer gebonden aan een “kerkgenootschap”. Wij willen onze
zorg niet intra muraal of op locatie aanbieden. Wij willen gewoon bij mensen thuis
langs gaan of hen op een gezellige locatie ontvangen. Maar zonodig gaat Zikna overal naar toe. Wij bezoeken mensen dan ook in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen.
Bij de ontmoetingen gaat het om het welzijn van de ander. Om het hebben van een
fijn en verademend gesprek over ouder worden of over de zin van een volgende levensfase. Soms ook praten we over een betere kijk op ziekte, eenzaamheid of het
gemis en verdriet over wat barbaren ons aandeden.
Zikna werkt met een pastorale werker die zijn wortels heeft in de Nederlands
joodse traditie. Een traditie van bolussen en ossenworst met tegenwoordig soms
ook een plakje gefillte fish. Daardoor begrijpt hij wat er leeft in een Nederlandse
jood of jodin. Hij is tevens geschoold is op HBO niveau. Zijn HBO opleiding heeft
hij afgesloten met een bachelors in joods pastoraal werk. Bovendien was hij de eerste die in Nederland in deze richting is afgestudeerd.
Daarnaast stuurt deze pastorale werker vrijwilligers aan. Want vrijwilligers zijn
heel goed in staat om liefde, aandacht en nesjomme over te brengen. Er is voortdurend onderling contact. Daarnaast is een bestuurslid van Zikna van huis uit psychotherapeut. Een psychiater is daarnaast beschikbaar als vrijwilliger. Hij kan ook
door de Zikna werkers worden geconsulteerd om problemen te analyseren. Zikna wil graag een samenspeler zijn in het boeiende veld van joodse pastorale zorg.
• De stichting Zikna is te bereiken als volgt:
telefoon: 06-18679934, email: shmuelskatz@gmail.com. www.zikna.nl

Stichting Ban
trekt dagvaarding in

‘Van der Laan vindt de
Ajax-spreekkoren ‘joden,
joden’ onwenselijk en hij
deelde de mening van BAN
dat deze dienen te stoppen’
Stichting Bestrijding Antisemitisme
(BAN) trok op 13 oktober jongstleden de dagvaarding tegen burgemeester van Amsterdam E. van der Laan
van Amsterdam in. Op verzoek van de
burgemeester vond deze week een gesprek met een delegatie van stichting
BAN plaats. Tijdens deze ontmoeting
beklemtoonde burgemeester Van der
Laan – in niet mindere mate dan de
stichting BAN – de Ajax-spreekkoren
‘joden, joden’ onwenselijk te vinden en
deelde hij de mening van BAN dat deze
dienen te stoppen.
Afgesproken is dat stichting BAN en de
burgemeester gezamenlijk tegen de onwenselijke Ajaxspreekkoren zullen optrekken. Het kort geding tegen Ajax,
waarvan de behandeling op verzoek
van de Rechtbank is verplaatst naar
26 oktober, gaat gewoon door.
‘De burgemeester heeft BAN uitgenodigd voor een gesprek dat constructief en verhelderend was. Hij heeft
ons de verzekering gegeven achter ons
te staan en – waar mogelijk – tegen
de spreekkoren te zullen optreden’,
aldus de woordvoerder van de Stichting BAN.
www.stichtingban.com
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Hamvraag voor VBVleden: print of digitaal?
Bij het verschijnen van deze editie van VBV-nieuws treft u daarin
bijdragen welke merendeels eerder op de website waren te lezen.
Na discussie tijdens de jaarvergadering van maart 2011 werd besloten om langs deze weg een ieder gelegenheid te geven alsnog te
laten lezen wat er allemaal in de afgelopen periode werd geschreven. Ook werd op de jaarvergadering besloten om via deze Info te
vragen en te inventariseren wie nog prijs stelt op of behoefte heeft
aan een gedrukt exemplaar waarin alle informatieve bijdragen staan
welke in de periode daarvoor op de website verschenen.

I

n de wandelgangen en daarbuiten vernam het VBV-bestuur dat velen onder
u perfect kunnen omgaan met computers, laptops, I-pads, tablets en wat er nog
meer op dat gebied bestaat. De leden die
zich niet meer onder de digibeten behoeven te scharen, kunnen (en doen dat dus
ook) via de digitale snelweg de website
www.vbvinfo.nl bezoeken. Zo blijven dus
velen onder u op de hoogte van waar uw
VBV zich mee bezig houdt. Als men zich opgeeft als abonnee krijgt men met een simpel e-mailtje razendsnel bericht zodra er
nieuws is over ontwikkelingen rond de oorlogswetten, de uitvoering daarvan en overige zaken waarover u onder meer kunt lezen in de column ‘Van de Voorzitter’ elders
in dit blad.
Waar het om draait
Een onbekend aantal leden is echter minder
bedreven met hard- en software en kan of
wil soms daar helemaal niet mee omgaan.
Die keuze wordt uiteraard gerespecteerd
maar dan moet daar wel een passende oplossing voor worden gevonden. Die oplossing zou simpelweg kunnen zijn het handhaven van VBV-Nieuws (de Info dus) in een
vorm zoals deze nu voor u ligt.
Het uitgeven van een dergelijke magazine is

echter een kostbare zaak. Vormgeven, drukken en verzenden is nu eenmaal niet gratis.
Aangezien het bestuur probeert om de contributies niet of zo min mogelijk te laten stijgen, moeten overige kosten zo veel als mogelijk worden beperkt. Bovendien komen er
ook vanuit de leden voortdurend signalen
dat én een website met zijn onderhoud én
een gedrukte Info dubbel op is. Kortom er
moeten keuzes worden gemaakt.
Een oplossing
Het bestuur wil inventariseren wie er nog
geïnteresseerd blijft in op papier gedrukte
informatie. Voor die leden is het dan ook
van belang om te weten of eventueel familieleden bereid zijn en mogelijkheden hebben om nieuws van de website af te drukken zodat de informatie toch van papier kan
worden gelezen.
Het VBV-bestuur en de redactie van VBVNieuws vragen u om te reageren op de volgende vraag: ‘Wenst u informatie te ontvangen via een gedrukte nieuwsbrief?
Stuur uw antwoord: info@vbvinfo.nl
Of stuur uw reactie per post naar:
VBV (redactie), postbus 87594, 1080 JN
Amsterdam. Graag ontvangt de redactie uw
antwoord vóór december van dit jaar.

Kelderverkoop
Oorlogsboeken NIOD

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) is bezig om zijn kelders op te ruimen
en verkoopt duizenden boeken die
daar opgeslagen lagen. Deze boeken
worden nu met fikse kortingen verkocht.
De boeken die in de verkoop gaan, komen uiteraard niet uit de collectie van
de bibliotheek. Het betreft hier enkele duizenden exemplaren van werken
die onderzoekers van het instituut
hebben geschreven. Alleen deze boeken worden nu met korting verkocht.
Van de talrijke belangrijke publicaties
van de afgelopen jaren lagen kleine en
soms wat grotere aantallen exemplaren in opslag, waar weinig meer mee
gebeurde. Zo zijn er onder meer een
serie jaarboeken 1940-1945, werken
over Anne Frank, werken over oorlogskinderen, over de oorlog in voormalig Nederlands-Indië en het complete Srebrenica rapport.
Alle boeken zijn te koop via boekhandel en antiquariaat Wever van Wijnen BV. Voor verdere informatie zie
www.uitdekeldersvanhetniod.nl.
Op deze website vindt u een
complete lijst.
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