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Op 1 juli 2014 is het eerste Engelstalige 
iBoek van het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork gepresenteerd aan de schrij-
ver. Harm van der Veen is de auteur van de 
publicatie Westerbork 1939-1945 : Het ver-
haal van vluchtelingenkamp en Durchgangsla-
ger Westerbork, uitgegeven in 2008. Nu 
is dit boek digitaal en interactief gemaakt. 
Dirk Mulder, directeur van het Herinne-
ringscentrum, overhandigde een iPad met 
de eerste download van het iBook aan Van 
der Veen. De makers van het interactieve 
iBook Textbook hebben veel foto’s, film- 
en audio materiaal geïmplementeerd dat 
nooit eerder is gepubliceerd. Met Engels-
talige teksten, historisch beeldmateriaal en 
muziek, samengebracht in een interactief 
ibook, wordt het verhaal van kamp Wes-
terbork nu wereldwijd verteld.

Mr. Frank Mayer is sedert eind vorige 
eeuw de advocaat van het VBV voor 
Duitse zaken. Hij behandelde met suc-
ces bijna honderd aanvragen bij de 
BADV. In overleg met kantoor Mayer 
worden de lopende aanvragen afgehan-
deld door kantoor Weber in Tel Aviv,  
gespecialiseerd  in Duitse herstelbe-
talingen. Kantoor Weber had reeds 
een ‘Dutch Desk’ voor Gettofonds en 
Gettopensioenen geopend. De BADV 
is schriftelijk op de hoogte gebracht. 

In augustus zonden wij een email 
met onderstaande tekst aan de 
leden van de Tweede Kamer: ‘Het 
openlijk antisemitisme tijdens de-
monstraties in Den Haag op 13 juli 
2014 is choquerend en wordt door 
zeer velen als buitengewoon onveilig 
ervaren. Men voelt zich door de 
(lokale) overheid in de steek gelaten’.
Mezoeza's (klein buisje met een 
Bijbeltekst) worden van de deur 
gehaald omdat een stoeptegel 
door het raam geworpen niet 
een vreugdevolle gebeurtenis 
is. Betreffende het verbale 
voetbalgeweld deed de rechter 
vrijdag 25 juli een duidelijke 
uitspraak over wat wel en niet mag 
met betrekking tot scheldwoorden 
waar het woord Jood in voorkomt; 
‘Hamas Hamas alle joden aan het 
gas’ en ‘Kutkankerjoden’ etc. zijn 
duidelijk verboden. De kreten 
‘Dood aan de Joden’ en het voeren 
van ISIS vlaggen liggen in dezelfde lijn. Waarom burgemeester van Aartsen van mening 
is dat ‘Dood aan de Joden’ wel mag moet hij maar eens uitleggen.

Het VBV is op meerdere fronten bezig om de overheid te houden aan artikel 1:7 van de 
Grondwet; ‘De overheid is verplicht om discriminatie te voorkomen en iedere burger 
die veiligheid te bieden waar hij/zij volgens de wet recht op heeft’. Tevens plaatsten wij 
een eerdere brief aan burgemeester van Aartsen, waar wij pas op 28 augustus - na een 
aanmanende brief van onze advocaat - antwoord op mochten ontvangen. 
De tekst kunt u lezen op VBVinfo.

‘De wereld bleef doof’ Eerste Multi-touch iBoek 
‘Westerbork 1939-1945’

Overeenkomst  
Kantoren Mayer en 
Weber inzake BADV
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Vredesinitiatieven, zogenaamde vreedzame 
oplossingen en internationale conferenties 
zijn in strijd met de opvattingen van de Is-
lamitische Verzetsbeweging. Misbruik van 
een deel van Palestina betekent misbruik ge-
richt tegen een deel van de religie. Het Na-
tionalisme van de Islamitische Verzetsbewe-
ging is een deel van haar geloof. De bewe-
ging leidt haar leden op om zich hieraan te 
houden en te vechten om het vaandel van Al-
lah hoog te houden.  “Allah is de almachti-
ge, maar de meeste mensen zijn zich hier-
van niet bewust.” Van tijd tot tijd wordt opge-
roepen  om een internationale conferentie te 
houden op zoek naar een oplossing voor het 
(Palestijnse) probleem. 
Maar de Islamitische Verzetsbeweging, die 
zich bewust is van de [toekomstige] partij-
en aan deze conferenties en van hun vroege-
re en huidige posities ten aanzien van de pro-
blemen van de moslims, gelooft niet dat deze 
conferenties in staat zijn om aan onze vra-
gen te voldoen, of de rechten te herstellen of 
recht te doen aan de verdrukten. Die confe-
renties zijn alleen een middel om de ongelo-

vigen te benoemen als arbiters in de landen 
van de islam. Sinds wanneer hebben de onge-
lovigen recht gedaan aan de gelovigen? 
Er is geen oplossing voor het Palestijnse pro-
bleem, behalve door Jihad. Initiatieven, voor-
stellen en internationale conferenties zijn al-
lemaal een verspilling van tijd en oefeningen 
in futiliteit. Het Palestijnse volk is te edel om 
met hun toekomst, hun rechten en hun geloof 
te laten spelen.

Gezien in het licht van de laatste gevechten tussen Israël en de 
leden van Hamas (niet alle Palestijnen) kan de hier bewerkte en 
ingekorte vertaling van artikel 13 licht werpen op de (on)mogelijk-
heid van een toekomstige vreedzame oplossing Vredesoplossingen, 
Initiatieven en Internationale conferenties: 

Vredesoplossingen, initiatieven en int. conferenties

Een bewerking van art. 13 van het handvest van Hamas uit 1988:

GEMISTE KANS 
Wat de Duitse President, de Kanselier 
en vooraanstaande BD’ers wel kon-
den en deden was snel en duidelijk 
een standpunt innemen tegen anti-se-
mitisme. De boodschap aan hun ‘jiha-
disten’ en ‘racisten’ was DAT NOOIT 
WEER. Het is jammer dat de Neder-
landse regering weer even moest pol-
deren voordat er een verklaring kwam 
uit Den Haag. Terwijl de boodschap zo 
simpel en eenvoudig is dat je hem zelfs 
ontwakend vanuit een diepe slaap kunt 
opdreunen. DAT NOOIT WEER!!!

Kort Nieuw + + +

Mr. Cazander schrijft met redenen 
omkleed waarom niet kan worden 
ingegaan op het verzoek van het VBV 
om premieheffing op een Artikel-
2-uitkering vanuit Duitsland  te 
voorkomen. In hoeverre dit nog is aan 
te vechten, laat het VBV graag over aan 
specialisten op dit gebied. De inhoud 
van de brief vindt u in een pdf op de 
VBV-nieuws  website van 22-05-2014. 

Gezocht: Openstaande claims voormalig Nederlands-Indië
[ 19-06-2014 door Redactie VBVINFO ]

RECHTHEBBENDEN GEZOCHT VOOR OPENSTAANDE CLAIMS

Met als uitgangspunt het bewijsmateriaal voor het uitgebleven rechtsherstel voor de 
Indische gemeenschap, gepubliceerd in het boek ‘Opgevangen in andijvielucht’ van 
journalist Griselda Molemans, is de Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) op zoek 
naar rechthebbenden voor de eerste twee claims: voormalige dwangarbeiders aan 
de Birmaspoorlijn en hun erfgenamen die nooit geweten hebben van de compensatie 
waar ze recht op hebben en gezinnen die tussen 1 december 1957 en 1 september 
1962 Indonesië dan wel Nederlands Nieuw-Guinea moesten ontvluchten met 
achterlating van alle bezittingen.
Na de onafhankelijkheid van de kolonie Nederlands-Indië eind 1949 zagen 
Nederlandse staatsburgers, onderdanen en inheemse loyalisten zich gedwongen hun 
geboorteland te verlaten. Tussen 1950 en 1970 vertrokken zo’n 380.000 ontheemden 
in meerdere golven uit de nieuwe republiek Indonesië vanwege hun loyaliteit aan 
‘Koningin, volk en vaderland’. Rechtsherstel op basis van nooit uitbetaalde backpay 
en pensioenen, nooit uitgekeerde verzekeringspolissen en banktegoeden na de 
Japanse bezetting en compensatie op grond van buitenlandse herstelbetalingen is 
tot op de dag van vandaag uitgebleven. 

Rechthebbenden kunnen zich aanmelden via info@andijvielucht.nl of per post: 
Stichting TFIR, p/a Bijlmerdreef 966, 1103 JT Amsterdam, Nederland.
Aanvullende informatie is te lezen op: www.andijvielucht.nl/blog/claims 

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.

AFWIJZING MINISTERIE 
FINANCIEN OVER 
PREMIEHEFFING ART.2
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Regelmatig betrap ik de pers er op 
onjuiste of onvolledige informatie te 
verschaffen en meestal denk ik: ‘Laat 
maar’. Maar aangezien de ontwikkelin-
gen nu werkelijk gevaarlijk beginnen 
te worden, ook binnen Europa, voel ik 
de behoefte om toch enige kantteke-
ningen te plaatsen bij de in mijn ogen 
vaak op medelijden gebaseerde opinie.

Bijvoorbeeld  het artikel over de Reser-
visten naar Gaza. Al is het maar de bewe-
ring dat Israël 2000 reservisten heeft op-
geroepen. Israël heeft 10.000 reservisten 
opgeroepen omdat niet Israël maar Ha-
mas het bestand heeft geschonden.
Er wordt vermeld dat Hamas 3 raketten 
heeft afgevuurd waarna Israël aanleiding 
zag om luchtaanvallen uit te voeren.
Er zijn niet 3 raketten afgevuurd maar er 
werden die dag 165 raketten afgevuurd 
van het type M-302 van 144  kilo op Is-
raël waaronder de regio van Tel Aviv en 
Jeruzalem.
Die raketten zijn overigens van Iraanse 
makelij waarmee de verwevenheid van 
de rest van de problematiek in het totale 
Midden-Oosten wordt aangegeven.
Vanaf het moment dat Israël zich terug 
trok uit de Gaza heeft Hamas meer dan 
11.000 raketten op Israël afgevuurd.
Vijf miljoen mensen in Israël leven onder 
constante druk van constante aanvallen.
Ook heeft Hamas het manifest waarin 
wordt opgeroepen tot regelrechte dood 
aan de Joden waar dan ook ter wereld 
nog nooit gewijzigd. De Nazipropaganda 
van weleer is er niets bij.
Om het geheugen wat op te frissen ci-
teer ik enige zinsneden uit het manifest:
Israël zal opkomen en zal overeind blij-
ven tot de islam het elimineert, net zo-
als die de voorgangers ervan heeft geëli-
mineerd.
De Islamitische verzetsbeweging is één 
der vleugels van de Moslim Broeders in 
Palestina. De Moslimbroederschap is een 
wereldorganisatie, de grootste islamiti-
sche beweging in het moderne tijdperk.
De Islamitische Verzetsbeweging is een 
specifiek Palestijnse beweging die haar 
trouw aan Allah verschuldigd is, haar le-
venswijze aan de islam ontleent en er-
naar streeft het vaandel van Allah over 

iedere centimeter van Palestina te doen 
wapperen.
Hamas heeft ernaar verlangd Allah’s be-
lofte ten uitvoer te BRENGEN,, hoeveel 
tijd dat ook kost. Mohammed zei: “De 
dag des oordeels zal niet komen, totdat 
de joden zich achter rotsen en bomen 
verstoppen, die zullen zeggen: ‘O mos-
lims, o Abdullah, achter mij zit een jood, 
kom hier en dood hem’.”
De islamitische verzetsbeweging gaat er-
van uit dat Palestina een islamitische waqf 
is voor de toekomstige moslimgeneraties tot 
de Dag des oordeels.
Er is geen oplossing voor het Palestijnse pro-
bleem dan de jihad.
Onder de schaduw van de islam kunnen le-
den van de drie godsdiensten islam, Chris-
tendom en Jodendom in vrede en harmonie 
samenleven. Deze vrede en harmonie is al-
leen mogelijk onder de schaduw van de is-
lam.
Het verlaten van de conflictcirkel met Isra-
el is hoogverraad; vervloekt zij degene die 
dat doet.
Ik vraag de redactie en alle mensen die 
oprecht zijn begaan met HET lot van de 
Gazanen hoe een democratische bescha-
ving als Israël dient om te gaan met een 
groepering die helemaal niet de wil heeft 
om tot een vreedzame co-existentie te 
geraken. Het is eenvoudig om medelij-
den te hebben als je wordt geconfron-
teerd met kinderen die omkomen bij een 
bombardement.
Maar wat is de morbide realiteit? De lei-
ding van Hamas leidt een luxe leven in 
Qatar en vertoond zich nooit en te nim-
mer in Gaza. Ze ruien op en zaaien angst. 
Ben je niet direct voor Hamas dan ben 
JE een collaborateur van het verderfelijke 
Israël of van het perverse westen.
Is de redactie zich er van bewust dat Ha-
mas in de laatste maand 30 Palestijnen 
standrechtelijk heeft geëxecuteerd z.g. 
wegens hoogverraad? Vandaag zijn er 
nog 11 kapot geschoten.
Bent u geïnteresseerd in foto’s? Die 
staan gewoon op internet. Zijn die te 
gruwelijk? Ja!
Maar waarom deze niet geplaatst en die 
van de arme kinderen wel?
Ik zou die foto’s toch even opzoeken. 
Niet zo moeilijk. Ik heb ze ook gevon-
den. Echt een must i.v.m. de noodzake-
lijke objectiviteit.

Hamas is niets anders dan een groepe-
ring die uit is op de hegemonie van het 
Westen. Daarin wijkt ze niet af van IS.
Mij werd onlangs gevraagd om een peti-
tie te tekenen vanwege het leed in Gaza. 
Ik heb het niet gedaan. Ofschoon het 
leed niet aan mij voorbij gaat.
Als men mij duidelijk kan maken welke 
groeperingen er dan de Gaza zullen be-
sturen en wat hun vreedzame motieven 
zijn zou ik mogelijk anders naar de pro-
blematiek kunnen kijken.
Ik citeer Amos Oz: Je woont in een huis. 
Tegenover je woont een man die jouw huis 
onophoudelijk beschiet. Hij heeft een kind 
op schoot. Wat doe je dan?
Dat is het probleem en niet anders.
Dat Israël van die slangenkuil af moet 
moge duidelijk zijn. Maar zeur niet over 
zielige kinderen.
Als Hamas die kinderen werkelijk zo zie-
lig zou vinden had zij andere wegen be-
wandeld naar de onafhankelijkheid.
Als twee partijen ongelijk hebben, heb-
ben ook twee partijen gelijk. Daarvoor is 
wederzijdse erkenning nodig.
Zoals reeds vermeld was in Gaza van Ha-
mas geen enkele leidinggevend figuur ge-
zien tijdens de strijd. Alleen de gehersen-
spoelde en van angst verlamde schlemie-
len waren de lul. Dan heb ik meer waar-
dering voor de Gazaanse jongerengroep 
die op Facebook schrijft:
Fuck Israël,
Fuck Hamas,
Fuck Fatah.
We want to live in peace. 
We want to have a future.
De rest is allemaal geblaat. Jammer ge-
noeg is de wereld overbevolkt met men-
sen die zo nodig aardig gevonden moe-
ten worden. Dat vind ik nou toch echt 
zo jammer.

Van de voorzitter
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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.

Nalatenschap

 puur voor 

de toekomst

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk 
advies kunt u telefonisch terecht bij: 

Hans Vos 06 50920131
Flory Neter-Polak 06 53245772 

De voor Israel kennelijk wat ongewone 
weersomstandigheden waren oorzaak 
van grote file vorming op de wegen 
en leidden helaas daardoor tot een 
geringe opkomst. Slechts een tiental 
mensen kon worden verwelkomd. 
Na de opening rond 11.15 uur van voorzitter 
Flory Neter kreeg William Veldhuijzen van 
Zanten het woord. Als vertegenwoordiger 
van de ambassade en haar afdeling 
V&O (Afdeling Verzetsdeelnemers 
en Oorlogsgetroffenen) gaf hij een 
exposé over het functioneren van zijn 
afdeling (voorheen het NIK) samen met 
medewerkers Thirza Yunger-Cohen en 
John Groenendijk. 
William vertelt dat er rond 1.200 WOII 
overlevenden vanuit Nederland bekend 
zijn bij V&O. Er blijkt verder een bud-
get te zijn voor evenementen. Een daar-
van is het plan om dit jaar de exposi-
tie ‘In Memoriam’ met foto’s van 18.000 
vermoorde kinderen naar Israel te ha-
len en in het Ghetto Fighters Muse-
um, Lohamei Hagetaot, onder te bren-
gen. Deze foto-expositie was eerder 
te zien in het archief van Amsterdam. 
Voorts legde hij uit dat de uitgifte van pas-
poorten thans administratief wordt af-
gehandeld door de ambassade in Am-
man. Het te verwachten probleem als 
Amman zou worden vermeld in het pas-
poort heeft men weten te ondervan-
gen door alleen de minister van Buiten-
landse Zaken als ‘uitgever’ te benoemen. 
Flory dankt William voor de heldere uit-
leg en spreekt de hoop uit dat de afde-
ling V&O lang mag blijven voortbestaan 
wat natuurlijk inhoudt dat ook uitke-
ringsgerechtigden een lang leven zal zijn 
beschoren. Verder bedankt zij Willi-
am en de ambassade mede namens me-
debestuurder Wil Groen voor de al-
tijd plezierige ontvangst en gastvrijheid. 
Voorts pleit zij voor een juiste weergave 
van feiten door medewerkers van V&O in 
het bijzonder voor de survivors die kinde-
ren waren uit gemengde huwelijken aan-
gezien zelfs WUV-erkenden uit die ca-
tegorie worden afgewezen onder meer 
voor Artikel-2-uitkeringen. Voorts ver-

telt Flory over de persoonskaarten van 
het stadsarchief van Amsterdam dit i.v.m. 
aanvragen voor gettofonds en gettopensi-
oen. Het is gebleken uit rapportages dat 
de gegevens van deze persoonskaarten 
soms onjuist door SVB/PUR worden ge-
interpreteerd. Dit heeft inmiddels geleid 
tot onterechte afwijzingen welke weer 
recht getrokken moeten worden en dat 
kost dan weer veel tijd en heel veel werk. 
Naar aanleiding van vragen wordt nog 
eens helder uitgelegd wat gettofonds en 
het gettopensioen inhouden.
Geadviseerd wordt om zeker het get-
topensioen aan te vragen, uiter-
aard als het aannemelijk is te maken 
dat vrijwillig werd gewerkt, de leef-
tijd van toen in aanmerking genomen. 
Gewezen wordt op de problematiek bij 
het juiste invullen van de aanvraagformu-
lieren voor het gettopensioen. Anderzijds 
blijken na toekenning van een pensioen de 
gehanteerde rekenmethodes van de DRV 
voor ‘normale’ mensen onbegrijpelijk. Het 
is dan ook mede om die redenen dat het 
VBV-bestuur na diepgaand overleg en on-
derhandeling in zee is gegaan met het ad-
vocatenkantoor Weber uit Tel Aviv. Mo-
gelijke rechthebbenden voor gettofonds 
en/of gettopensioen kunnen zich laten be-
geleiden bij hun aanvragen. Dit kantoor is 
sinds de 50-er jaren van de vorige eeuw 
betrokken bij diverse soorten herstelbe-
talingen vanuit Duitsland. Bovendien is 
dit kantoor geaccrediteerd bij de Duitse 
rechtbank. 
In de onderhandelingen werd ook een 
verlaagd honorarium bedongen vooral 
voor diegenen die via het VBV gebruik wil-
len maken van hun diensten en expertise. 
In het kort komt het er op neer dat 11% 
wordt berekend alleen en uitsluitend over 
de retro-actieve (terugwerkende kracht) 
betaling of de back pay. Feitelijk houdt 
dit dus in ‘no cure no pay’. Alleen Israë-
lische ingezetenen betalen nog VAT hier-
over. Er zijn dus geen verdere kosten en 
er wordt niets gerekend over daarop vol-
gende maandelijkse uitkeringen. 
De te adviseren route is: 
Contact opnemen met het VBV wat snel 
en eenvoudig kan via info@vbvinfo.nl of 
rechtstreeks met Flory Neter waarna de 
benodigde formulieren, volmacht en over-
eenkomst worden toegezonden per mail 
of per post. Flory houdt het register bij 
en begeleidt waar nodig i.v.m. vragen van-
uit Duitsland onder meer over historische 
gegevens vanuit het Amsterdamse stads-
archief en overige zaken. 
Ook beschikt Flory en het VBV over na-

slagwerken zoals een facsimile uitgave van 
het ‘Joodsche Weekblad’. Dit blad was 
immers de ‘spreekbuis’ van de Joodsche 
Raad. Belangrijke aanvullende gegevens 
kunnen daar soms uit worden gehaald als 
onderbouwend bewijs. 
In gesprek met het IOH is overeengeko-
men dat ook vanuit hun kantoor aanvra-
gers worden geadviseerd om zich met het 
VBV in verbinding te stellen zodat de kans 
op een succesvolle afhandeling zo groot 
mogelijk zal zijn indien gebruik wordt ge-
maakt van de expertise van het kantoor 
Weber. 
Aanvragen voor het gettopensioen gaan 
terug tot 1997. Indien een rechthebben-
de na 2002 is overleden kunnen erfgena-
men nog recht doen gelden op de back 
pay. Een eventuele achterblijvende part-
ner kan echter ook nog recht hebben op 
70% van de maandelijkse pensioenuitke-
ring met dien verstande dat zo’n aanvraag 
binnen een jaar na het overlijden moet 
worden ingediend. 
Rond 13.15 uur werd de bijeenkomst be-
eindigd met een “tot volgend jaar!” 

Verslag uit Israel
Verslag van Eddy Neter 
over de VBV-bijeenkomst in 
Israël op donderdag 8 mei 
2014. Stichting Elah bood 
gastvrijheid aan in hun 
kantoor. 
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De “vergeten Holocaust”, zo noemt Zoni 
Weisz de vervolging en vernietiging van 
Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Zoni overleefde die vervolging zelf 

min of meer door 
toeval; hij ontsnap-
te aan de razzia op 
16 mei 1944 toen 
alle ‘zigeuners’ en 
‘woonwagenbewo-
ners’ in Nederland 
werden opgepakt. 
Hij vertelt hierover 
op zondag 28 sep-
tember in het Her-
inneringscentrum 
Kamp Westerbork.

Zoni Weisz is in 1937 geboren in een Ne-
derlands Sintigezin. Zijn vader was muzi-
kant en instrumentenmaker. Om de kost 
te kunnen verdienen reisde de familie 
Weisz met een woonwagen door het hele 
land. Zoni verloor zijn hele familie. Zijn 
moeder, twee zusjes en een broertje kwa-
men om in Auschwitz. Zijn vader overleed 
in een ander Pools concentratiekamp als 
gevolg van dwangarbeid. Allen moesten 
mee met het beruchte “zigeunertrans-
port” van 19 mei 1944; het enige trans-
port uit kamp Westerborkwaar beelden 
van gemaakt zijn. Al jaren maakt hij zich 
sterk voor de positie van Sinti en Roma 
in Europa. Zijn boodschap om waakzaam 
en verdraagzaam te zijn wil hij juist in het 
Herinneringscentrum uitdragen. Voor zijn 
onvermoeibare inzet op dit gebied ontving 
hij twee jaar geleden ook een onderschei-
ding van de Duitse overheid.

2014-08-15 12:07: 
Op dit moment staat de teller op 
6250 handtekeningen. De laatste da-
gen gaat de teller tergend langzaam 
omhoog. Is dit het einde van de pe-
titie? Nee. Zolang mensen zich ge-
noodzaakt voelen om anderen in te 
lichten dat ook zij een signaal kunnen 
afgeven door een handtekening te 
plaatsen tegen antisemitisme blijft de 
teller lopen. De petitie is nu 19 dagen 
verder, en wat heb ik bereikt?  Van de 
sociale nieuws media hoef ik blijkbaar niets 
te verwachten, ik had gehoopt dat er er-
gens iemand werkzaam bij de nieuwsme-
dia dit signaal zal oppikken. De NOS, RTL 
nieuws, Nieuwsuur, Hart van Nederland. 
Niets, sterker nog, zij werken de petitie te-
gen. Mijn oproepen via Facebook worden 
geblokkeerd. Zelfs de website van de Evan-
gelische Omroep blokkeert de oproep. 
Organisaties als het CIDI, Christenen voor 
Israël, en vele andere Joodse organisaties, 
ik heb deze allen een email gestuurt, niets 
krijg ik te horen. Of zij stellen voor dat ik 
mij moet scharen achter hun aanpak tegen 
antisemitisme. Blijkbaar is het allemaal ei-
genbelang, een onbekend iemand is blijk-
baar niet interessant genoeg. Gezien de 
pagina in de Telegraaf tegen antisemitisme 
waar notabene ook veel ophef over is ge-
weest, is dit waarschijnlijk het enige wat zij 
denken te kunnen doen.  Ik kreeg zelfs een 
email van iemand die vond dat ik moest 
stoppen met deze petitie omdat zijn petitie 
tegen antisemitisme hier last van had. De 
arrogantie en schaamteloosheid dat de pe-
titie een wedstrijdje is wie de meeste hand-
tekeningen binnenhalen, ik vind het onbe-
grijpelijk. Je doet het voor een goed doel, 
en je krijgt dit soort tegenslagen, ik kan het 
nog steeds niet bevatten. Hopelijk blijven 

er mensen over die de noodzaak zien in 
deze petitie tegen antisemitisme. Dat het 
geen wedstrijd is, maar bittere noodzaak 
dat antisemitisme bestreden moet worden. 
Mijn dank gaat in ieder geval uit naar de 
(bekende) personen en organisaties die 
wel aandacht hebben besteed aan deze 
landelijke handtekeningenactie tegen 
antisemitisme. Die wel de moeite hebben 
genomen om anderen te vertellen dat 
zij een signaal kunnen afgeven tegen 
antisemitisme. De strijd is nog niet 
gestreden, nee, die is net begonnen.

Extra aanvulling 21 augustus 2014
Christenen voor Israël heeft gereageerd 
en steunt deze actie ook. Dank u 
wel. Zij gaan binnenkort hun 20000 
handtekeningen inleveren. Deze landelijke 
handtekeningenactie blijft stug doorgaan, 
er kunnen nog veel meer handtekeningen 
worden binnengehaald.
Michel SF
Op 5 september 2014 is de petitie beeindigd. 
Er zijn 7211 hadtekeningen geplaatst in 4 
weken tijd. Ik wil iedereen bedanken voor hun 
bijdrage. En ik wens een ieder een voorspoedig 
leven toe.

Petitie van Michel SF op Petities.comZoni Weisz 
vraagt aandacht 
voor de ‘verge-
ten Holocaust’

Via Petities24.com heeft Michel SF een landelijke petitie gestart 
tegen anti-semitisme. Het VBV heeft daar begin augustus aan 
meegedaan. Hier volgt een kort verslag.

… Hij  

overleefde de  

vervolging van 

Sinti en Roma 

door toeval… 
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N
a het symposium startte 
de onderhandelingen met 
de Duitse overheid; on-
derhandelingen welke ove-
rigens moeizaam en met 

complicaties verliepen. Het onderhan-
delingsteam met ondersteunende leden 
werd gevormd door Stuart Eizenstat, Ro-
man Kent, Colette Avital, Uri Chanoch, 
Ben Helfgott, Marian Tuski, Reuven Mer-
hav, Andrew Baker, waarbij vicepresident 
Greg Schneider zijn team van professio-
nals leidde dat bestond uit Rudi Mahlo, 

Karen Heilig, Christiane Reeh en Konrad 
Matschke.
Onderhandelingsresultaat
Drie september kwam het bericht dat 
de onderhandelingen met succes waren 
afgerond en dat een bedrag van $250 
miljoen beschikbaar zou komen voor een 
nieuw fonds dat door de CC zal worden 
beheerd. Duitsland betaalt 3/4 deel en het 
resterende 1/4 deel wordt door de CC 
opgebracht.
Uitkeringen uit dit fonds zijn bedoeld voor 
Shoahoverlevenden die zijn geboren na 31 

december 1927 en die voldoen aan een 
aantal criteria welke in een later stadium 
nog bekend zullen worden gemaakt. 
De oudsten uit deze groep waren jonge 
kinderen toen Hitler in 1933 aan de macht 
kwam. De eenmalige uitkering zal €2.500 
bedragen. 

Hieronder enige antwoorden op veel 
gestelde vragen:
• Rechthebbend zijn diegene die als kind 

de oorlog hebben meegemaakt en 
zijn geboren na 1 januari 1928. Met 
uitzondering van de inkomenscriteria 
zijn alle criteria die gelden voor Artikel 
2 ook hier van toepassing.

• Het programma begint op 1 januari 
2015.

• Aan de aanvraag zijn geen kosten 
verbonden.

• De aanvraag kan alleen worden gedaan 
door de overlevende zelf.

• Erfgenamen zijn alleen rechthebbend 
als de aanvrager is overleden nadat de 
aanvraag is gedaan.

• Er is geen inkomensgrens.
• Andere eerder gedane uitbetalingen zijn 

geen belemmeringen.
• Er zal bekend worden gemaakt hoe de 

aanvraag moet worden ingediend.

Resultaat onderhandelingen in Berlijn:  
uitkering voor kinderen van de Holocaust  

 Formulier aan te vragen na 1 januari 2015 

Criteria voor de aanvraag 
van een periodieke uitkering 
vanuit Duitsland via Deutsche 
RentenVersicherung (DRV), 
bedrag onbekend.

Let op: Gettopensioenen worden niet 
gekort op WUV of WUBO maar worden 
wel in Nederland fiscaal belast. 
Dit kan ook het premie-inkomen 
beïnvloeden met mogelijk gevolgen 
voor subsidies zoals voor huur, zorg en 
dergelijke.
Indien een rechthebbende is overleden 
na juni 2002 kunnen erfgenamen alsnog 
een aanvraag indienen voor uitbetaling 
van het retroactieve bedrag.
Achtergebleven apartners kunnen 
recht doen gelden op 70% van het 
gettopensioen. 

AANVRAAG GETTOPENSIOEN
1) Bent u als jood vervolgd gedurende WO-II?
 • Ja > Ga naar vraag 2
 • Neen > Niet gerechtigd.

2) Woonde u enige tijd in een gebied dat als getto werd aangemerkt?
 • Ja > Ga naar vraag 3
 • Neen > Niet gerechtigd.

3) Is uw geboortejaar 1940 of eerder?
 • Ja > Ga naar vraag 4
 • Neen > Niet gerechtigd.

4) Is het aannemelijk dat u op vrijwillige basis heeft gewerkt tijdens  
 uw verblijf in een gebied dat in die periode als getto werd aangemerkt?
 • Ja > U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen. 
 Neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen > Niet gerechtigd.

Bijzondere bepalingen voor het getto van Amsterdam:
5) Woonde u enige tijd in Amsterdam in de periode september 1941 
 tot september 1943?
 • Ja > U wordt geadviseerd een aanvraag in te dienen. 
 Neem contact op met het VBV >> info@vbvinfo.nl
 • Neen > Niet gerechtigd.

Claims Conference (CC) en organisaties die wereldwijd de 
overlevenden van WO-II vertegenwoordigen, organiseerden 27 
augustus samen met het Duitse ministerie van financiën een 
symposium in Berlijn. Rond het hoofdthema VERLOREN JEUGD 
werden vele aspecten behandeld van deze verloren jeugdjaren 
door onder meer onderduik en concentratiekamp. De vaak 
zeer verstrekkende gevolgen daarvan voor deze generatie 
van kindoverlevenden kwamen aan de orde in bijdragen van 
internationaal erkende experts uit Duitsland, Nederland, Canada 
en Israël. Aan het eind van deze dag formuleerde ambassadeur 
Stuart Eizenstat zijn conclusie die tevens een aanzet moest zijn voor 
onderhandelingen met de Duitse overheid.


