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Het leven na de vakantie
Zo, de vakantie is voorbij. Wij hebben het heerlijk gehad. Weg met
de caravan betekent weg van alles. Maar helemaal los van het VBV
kom je nooit. Zelfs niet op vakantie. Onze werkzaamheden gingen
gewoon door want telefoon en I-Pad zijn altijd mee. Die twee zijn
de lifeline naar de reële wereld. De telefoontjes bleven komen en
correspondentie per mail was talrijk. Vanuit de caravan, vanaf een
terrasje of zwembad.

T

huis is het prachtig. De paarden van
boer Vis zijn in vol ornaat te zien
vanaf ons achterterras. De poezen
zijn weer in hun gewone doen. De dames
genieten weer van ons voltallig gezin. Een
prachtige setting om weer gewoon terug
te zijn in werkzaamheden die horen bij de
taken van de voorzitter van het VBV.
Veranderingen
Dit jaar verandert een en ander in de uitvoering van de taken. De redactie van
de gedrukte vorm van de INFO zal worden uitgevoerd door de twee nieuwe bestuursleden Henry Neeter (geen familie)
en Jeta Leeda. De website wordt als altijd
door Eddy Neter en Berthil van Beek gedaan. Daaraan verandert niets.
Poging bezoek Gettofonds in Bonn
Ik denk aan de poging die wij hebben ondernomen om op de terugweg van de vakantie in Bonn een bezoek af te leggen aan
de organisatie die zich bezighoudt met de
uitvoering van het Getto fonds.
Dagenlang is er over en weer gebeld. Het
standpunt van de BADV was dat men
geen afspraken maakt met mensen. Ook
niet als die mensen vertegenwoordigers
zijn van de grootste belangenvereniging
van o.a. holocaust overlevenden. Ik heb

gewezen op onze website, heb ze uitgelegd wie we zijn en wat we doen en dat
ik enige vragen had omtrent hun definitie
van de status van Amsterdam gedurende
de tijd van de bezetting.
Het resultaat was dat ik naar Berlijn kon
komen om daar met de bovenbaas en
de uitvoerders van het kantoor Bonn te
spreken. Jammer genoeg zat Berlijn er
voor mij niet in. Dat was 700km heen
en 700 km terug omrijden voor een informatief gesprek. Andere verplichtingen
maakten dat onmogelijk. Ik heb afgesproken om wanneer er sprake zou zijn van afwijzingen wij zouden terugkomen op het
aanbod van Berlijn.
Claims Conference
Met de Claims Conference hebben wij
een afspraak om over de lopende zaken
van gedachten te wisselen. Er zijn op dit
moment in de categorie kinderen uit gemengde huwelijken teveel afwijzingen.
Wij zijn van mening dat – in historisch
perspectief bezien – het meer dan aannemelijk is dat de ouders uit voorzorg of
angst hun kinderen lieten onderduiken.
Dit moet worden gezien als onderduik in
de meest letterlijke zin van de criteria van
de Claims Conference. De Claims Conference neemt jammer genoeg te vaak de vi-

sie van de PUR/SVB over inzake de afwijzing van deze categorie. Voor verificatie
van de aanvraag stellen zij zich vrijwel altijd in verbinding met de PUR/SVB.
Als de betrokkene door de PUR/SVB is afgewezen als kind uit een gemengd huwelijk - omdat er als stelling wordt gehanteerd dat men in deze categorie geen vervolging had te vrezen - wordt men niet
zelden ook door de Claims Conference
afgewezen.
Dat de vervolging van deze categorie inderdaad niet tot grote hoogte is gekomen,
betekent niet dat er in die categorie geen
sprake is geweest van onderduik, vervolging en deportatie. Ook in deze groep las
men veelal het Joodse Weekblad van de
Joodsche Raad waarin alle verordeningen dwingend werden weergegeven. Die
verordeningen betroffen vaak ook de gemengd gehuwden en hun kinderen.
In Nederland waren de gemengd gehuwde
joden er slecht aan toe. Ze werden vervolgd, gesteriliseerd en gedeporteerd, totdat vanuit Berlijn het consigne kwam dat
men hier niet op de zaken moest vooruitlopen. Ongeveer 200 gemengd gehuwden
zijn opgepakt met een enkele reis ‘Vernietigingskamp’ Alhoewel geen opwekkende
literatuur raad ik u aan de dissertatie van
Coen Stuhldreher te lezen.
Wij gaan er van uit dat de Claims Conference terugkeert op haar standpunt door
de verklaring van de PUR/SVB hieromtrent niet als zaligmakend te beschouwen,
maar het historisch perspectief zal laten
zegevieren.
Joods Maatschappelijk werk
Het bestuur van het VBV heeft voor de
vakantie een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van JMW, Jaap Fransman.
Een gesprek dat op zich inspirerend was
en zeker een basis geeft voor een beter
contact.
Uiteraard is de controverse tussen het
VBV en JMW ter sprake geweest. De beide standpunten en de verschillen hebben wij de revue laten passeren. Aan het
standpunt van JMW is niets gewijzigd. Aan
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de verstandhouding wel. Dat op zich is al
een winstpunt.
Op dit moment is de directeur van JMW,
Hans Vuijsje, ziek. Het is nog niet duidelijk
hoe lang zijn herstel zal duren. De Raad
van Toezicht heeft in overleg met hem
besloten om mevrouw Herma Kok-Carstens tijdelijk als algemeen directeur/bestuurder te benoemen. Beterschap gewenst.
Extern overleg
Er waren in de afgelopen periode gesprekken met
• het 4 en 5 mei Comité
• de voorzitter van het COVVS
• Tweede Kamer inzake de fiscus en
artikel 2
• Beth Shalom
• Mr. Abeln over de wezen en JMW
• Stolpersteine
• Gemeente Archief van Amsterdam
• Niod
• Audit Union inzake geprivatiseerde
kibboetsiem.
Het laatste punt lijkt misschien een onbegrijpelijk punt, maar wij hebben leden
in geprivatiseerde kibboetsiem. De PUR/
SVB heeft moeite met dit begrip en kort
derhalve o.a. ten onrechte goederen in
natura terwijl die niet meer worden verstrekt door de kibboets.
Het voert te ver om op al deze punten
dieper in te gaan. Ik vermeld hier wel separaat, dat de gang van zaken rond Beth
Shalom onze grootste aandacht heeft.
Als de nieuwe Tweede Kamer functioneert, zullen wij onze activiteiten m.b.t de
fiscale opgave van artikel 2 en de daarmee
verband houdende premieheffing volksverzekeringen weer opnieuw opstarten.

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.
2

| najaar 2012

Getto pensioen
Voor hen die in het kader van het Getto
pensioen een aanvraag hebben ingediend,
moet worden opgemerkt dat de verdere uitvoering daarvan uitermate verwarrend is. Er wordt kwistig gebruik gemaakt
van een grote verscheidenheid aan formulieren. Ook krijgt de een bericht uit Berlijn terwijl de ander contact onderhoudt
met Bonn. Sommigen krijgen zelfs bericht
van de SVB van Zaandam. Dat hoeft op
zich niets uit te maken als de terminologie
en de formulieren maar gelijkluidend zijn.
Dat is helaas niet het geval. Kortom, heel
verwarrend. Wij helpen waar wij kunnen,
maar vaak is het tasten in het duister.
Zoals te verwachten, vindt men de status
van ‘Open Getto’ toch verwarrend. Wij
voerden immers in 2004 in het kader van
de Slavenarbeidgelden al een soortgelijke
discussie. Daar kwam tot tweemaal toe
de Duitse rechter aan te pas.
Vreemd is dat wel, want de Duitse overheid heeft zelf de definitie bedacht. In de
afgelopen periode hebben wij de status
van het open Getto van Amsterdam uitvoerig bestudeerd. Wij hebben ons gefocussed op;
• de gedwongen verhuizing naar Amsterdam
• gedwongen om te wonen in concentratiegebieden
• de dien ten gevolge verfijnde registratie
Het Getto van Amsterdam was een
open Getto, waar in principe geen
ontkomen mogelijk was.
Ik denk dat we weer zijn bijgepraat.
Uiteraard houden wij u ook in dit nieuwe
werkjaar uitvoerig op de hoogte.
Flory Neter, voorzitter VBV

Afhandeling
getto fonds
Recent werd vanuit het VBV bestuur
weer contact opgenomen met het Bundesamt für Zentrale Dienste und Offene Vermögensfragen (BADV) – afdeling
‘Getto Arbeit’.
Er werd ons medegedeeld dat de aanvragen daterend vanaf eind 2011 helaas
nog niet in behandeling konden worden
genomen. Wel wordt ernaar gestreefd
om eind 2012 alles rond te hebben. Het
VBV plaatst daar wel enige vraagtekens
bij. Men probeert om de ouderen het
eerst af te handelen. Voor Flory Neter,
die namens het VBV met één van de
medewerkers sprak, bleef het onduidelijk waar nu de grens wordt gelegd tussen de ouderen en de iets minder ouderen. De doelgroep bestaat immers
uit holocaust overlevenden waarvan alleen de jongsten nog net niet de zeventig zijn gepasseerd.
Mocht u zelf nog relevante aanvullende informatie hebben dan kunt u direct
bellen met het Bundesamt.
Telefoon: 0049301870300.
Let wel: vragen naar het tijdstip van
afhandeling heeft geen enkele zin.

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

VBV, stadsbestuur Hoorn, Vereniging 40-45 en Stichting Oud Hoorn actief bij Stolpersteine

Herinnering aan weggevoerde Joden in Hoorn
HOORN - Zestien gedenkstenen: Stolpersteine. Die geven sinds maandagochtend in paren en trio’s, maar ook als enkeling negen plekken
aan waar de laatste zelf gekozen huizen staan van zestien tijdens de
Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse inwoners van Hoorn.

K

unstenaar Gunter Demnig noemt
de stenen zo omdat je erover
struikelt met je hoofd en je hart
en je letterlijk moet buigen om de tekst
op de kleine gedenkstenen in het plaveisel te kunnen lezen. Demnig metselde zelf
de stenen stevig in de Hoornse bodem. En
maakte daarbij telkens ongewild een postume hulde: de Duitser knielde en boog
negen keer om zijn werk voor de herinnering aan Hoornse Joden te voltooien.
Eén van de aanwezigen: "Op deze manier
blijven deze slachtoffers in de herinnering
voortleven, want ze zijn letterlijk in rook
opgegaan".
De plaatsing van de Stolpersteine was
overigens op alle fronten een gebeurtenis
vol symboliek. Bij de eerste steenleggingen 'huilde de hemel' voluit. En liet diezelfde hemel zich ook nog eens flink zien en
horen. Aan het einde van de droeve rondgang door Hoorn had de hemel zich hervonden en liet een schuwe zon zich veelbelovend af en toe zien. De laatste Wereldoorlog in een notendop.
Primeur
Voor West-Friesland betekenen de Stolpersteine in Hoorn een primeur. Meer
dan 30.000 liggen er al in Europa; Nederland telt veertig gemeenten waar de
gedenkstenen zijn geplaatst. Het initiatief voor de stenen komt van het echtpaar Neter uit Schellinkhout. Flory Neter
was zelf als baby van twee maanden on-

dergedoken in Hoorn. Via Hoorns burgervader Van Veldhuizen kwam het initiatief terecht bij het Comité 40-45. Tijdens
het leggen van de gedenkstenen kwamen
veel emoties los. Zo was de steen die gelegd werd voor Ernst Eduard Levenbach
(voor het huis Drieboomlaan 19 voor nabestaande Maarten Levenbach aanleiding
om de aanwezigen deelgenoot te maken
van het feit, dat Ernst Eduard 'anders geaard' was en dus samenwoonde met Heinrich Max Spittel, voor wie ook een steen
in de stoep werd geplaatst.
Ook het verhaal van de familie Agsteribbe
is huiveringwekkend. Het echtpaar Louis
en Cato woonden in het begin van de
oorlog aan de Beatrixlaan (toen Parklaan).
Cato was toen zij uit Hoorn werd weggevoerd in verwachting van haar zoontje
Hans. Die werd geboren op 27 november 1942 en samen met zijn moeder op 11
juni 1943 in het vernietigingskamp Sobibor

‘Ik ben Jeta Leeda’
Als mede redacteur van het VBV info is mij
gevraagd iets over mijzelf te vertellen…
Ik ben in 1945 geboren in Limburg en
in Amsterdam opgegroeid. Na omzwervingen in Engeland, Zwitserland
en Israël zijn wij met ons gezin – Martin mijn man en
onze dochter en zoon – in 1976 naar Nederland teruggekeerd. Ik ben toen een bibliotheekopleiding gaan volgen
en heb met veel plezier als coördinator in de bibliotheek
van Amstelveen gewerkt. Ik ben sinds vijf jaar met pensioen en heb het nog steeds druk. Martin en ik hebben
4 heerlijke kleinkinderen en genieten daarnaast van onze
reizen waar we nu tijd voor hebben. Ik houd van schilderen, fietsen en wandelen en vind het fijn om nog volop bezig te zijn.

door de Duitsers vermoord. Louis stierf
op 31 maart 1944 in Polen. Alhoewel dus
zoontje Hans nooit in Hoorn heeft gewoond, is voor hem wel een Stolperstein
geplaatst.
Het plaatsen van de stenen trok soms belangstelling van passanten en buurtbewoners. Zoals van buurman Kaldenbach, die
de Joodse familie Trompetter goed had
gekend. Terwijl Gunter Demnig de twee
stenen voor huidenhandelaar David Gerrit en zijn Louisa voor hun toenmalige
woonhuis Breed 10 plaatst, vertelt Kaldenbach over het gedwongen vertrek van
zijn buren. "Wij hebben toen een heleboel
huisraad in veiligheid weten te brengen en
bij ons op zolder opgeslagen. Na de oorlog hebben familieleden van het echtpaar
Trompetter de boel opgehaald".
Sluit je ogen
Bij elke steenlegging las kinderstadsdichter Lieke Koen (13 jaren jong) een couplet voor van het speciaal voor deze gelegenheid door haar geschreven gedicht
'Onze mensen'. Haar eerste twee coupletten begonnen met 'Sluit je ogen en
luister naar de wind' en 'Sluit je ogen en
luister naar de regen'. Het sombere door
haar geschetste beeld kon niet toepasselijker zijn in de stortbuien. Met haar negende couplet gaf zij de burger van vandaag
weer moed: 'Sluit je ogen en luister naar
mij./We zijn verlost, we zijn weer vrij./Helaas hebben vele mensen deze vrijheid niet
meer meegemaakt./Rust zacht, wat jullie
toen is overkomen is dat wat ons nu nog
steeds diep raakt'.
Bron: Dichtbijredactie (Westfries Weekblad)

‘Ik ben Henry Neeter’
Als mede redacteur van het VBV wil ik mij graag aan
u voorstellen… Ik ben geboren in Amsterdam in
1939 en heb wonder boven wonder – deels ondergedoken – samen met mijn ouders en twee
zusjes de oorlog in Amsterdam overleefd. Na
mijn opleiding heb ik enkele jaren beroepsmatig als reisleider door
Europa gereisd en heb daarna acht jaar in Nederland gewoond. In
1976 voor vijf jaar verhuisd naar Ibiza (getrouwd, drie kinderen),
daarna samen voor driekwart jaar naar Hongkong, gevolgd door
vijf jaar Manilla waar we o.a. de revolutie tegen Marcos hebben
meegemaakt. In 1986 uiteindelijk naar Amstelveen, waar wij nog
steeds wonen. Mijn vrouw Sunny schildert van beroep. Zelf ben ik
nog steeds werkzaam als freelance journalist – gespecialiseerd in
watersport. Mijn hobby is zeezeilen en Ajax, waar ik samen met
mijn oudste zoon naar toe ga.
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Waar was Getto in Amsterdam?
De ‘stippenkaart’ van het Bureau van Statistiek der Gemeente
Amsterdam geeft per wijk het aantal Joden aan. (elke stip zijn
10 joden). Zeer duidelijk zijn de drie gebieden te zien met het
grootste aantal Joden). (foto afkomstig van het Verzetsmuseum Amsterdam, in bruikleen van het NIOD).

ten alleen spullen meenemen die te dragen waren). Het bevel om te verhuizen
gaf hen geen adres waar ze naar toe konden, alleen dat ze naar de stad Amsterdam moesten. De Joodse Raad probeerde
te helpen om woonruimte te vinden in de
joodse wijken, maar dat was moeilijk vanwege de grote aantallen mensen waar het
om ging. De joden die reeds in Amsterdam woonden konden voorlopig blijven in
de wijken waar zij op dat moment verbleven (dus verspreid over de hele stad).

Bij de behandeling van de aanvragen van het Getto pensioen zijn
in Duitsland vragen gerezen over de situatie in Amsterdam na 1942.
Het VBV heeft een uitgebreide brief gestuurd naar de DEUTSCHE
RENTE VERSICHERUNG in Berlijn met originele documenten als
bijlagen die het betoog onderbouwen en bewijzen.

I

n onze brief wordt duidelijk uitgelegd
waar het Getto in Amsterdam zich bevond gedurende de Nazibezetting vanaf
15 mei 1940 tot de laatste deportatie van
Joden op 29 september 1943.
In de brief staat dat in mei 1940 ongeveer
140.000 Joden in Nederland woonden
waarvan 77.000 in Amsterdam. De meesten woonden op dat moment buiten de

‘Jodenbuurt’. Zij woonden in Amsterdam
Oost en Amsterdam Zuid. Er waren buurten waar het percentage Joodse bewoners
zelfs hoger was dan 50%.
Op 17 januari 1942 begonnen de Nazi’s
de Joodse bevolking vanuit de provincie
naar Amsterdam te dirigeren. Op die dag
werden de Joden van Zaandam bevolen
naar Amsterdam te verhuizen (ze moch-

“Durchgangs Getto”
Deze situatie geeft aan dat de Nazi’s Amsterdam beschouwden als een groot open
getto – een “Durchgangs Getto” – zoals
genoemd in de notulen van de Wannsee
conferentie van 20-01-1942. Eind 1942 begon men de Joden uit de andere wijken
van de stad te concentreren in 3 wijken
waar traditioneel al veel Joden woonden.
De status van de verschillende wijken
waar Joden moesten wonen was identiek.
Anti joodse maatregelen waren hetzelfde
in de hele stad. Het was ten strengste verboden om te veranderen van adres zonder
toestemming en registratie van de Nazi’s.
Deze regel was gemaakt om het gemakkelijker te maken om mensen te kunnen oppakken voor deportatie.
Een tweede conclusie van de brief is dat er
duidelijk drie gebieden waren in Amsterdam waar grote concentraties Joden gedwongen woonden. Het is volgens de documenten heel duidelijk dat dit de destijds
dichtst bevolkte joodse wijken waren; het
Centrum, Oost (Transvaalbuurt) en Zuid
(Rivierenbuurt) waren.
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