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Van de voorzitter 

De zomer is voorbij en de 
herfststormen dienen zich aan.
Het weer is echter nog prach-
tig en ik zit te zuchten achter 
mijn bureau. Het is inmid-
dels een tijd geleden sinds de 
vorige uitgave van de INFO. 
Misschien lijkt het er op dat 
er niets meer is gebeurd maar 
het tegendeel is waar.

Bij de meest arbeidsintensieve activitei-
ten staat met stip op de eerste plaats 
de verwerking van aanvragen voor het 
Gettopensioen en Gettofonds. De tel-
ler staat inmiddels op 315 aanvragen en 
veel daarvan zijn inmiddels succesvol 
afgehandeld. 

Ook die van de erfgenamen. Bij deze 
laatste groep moet echter veel onder-
liggend materiaal worden aangeleverd. 
Dat houdt in dat wij afhankelijk zijn van 
de medewerking bij officiële archieven 
van de SVB, het Rode Kruis en vele an-
dere mensen en instanties. Vaak voel ik 
mij een speurder die levens reconstru-

In haar boek gaat zij op zoek naar de 
omstandigheden hoe haar ouders, 
grootouders en andere familiele-
den de Tweede Wereldoorlog heb-

ben doorleefd, hoe de kinderen en klein-
kinderen een draai hebben kunnen of wil-
len geven aan hun leven en ook vooral op 
zoek gaat naar zichzelf. Als journaliste – 
en komend uit een gezin van journalisten 
– is dit geen wetenschappelijk geschrift 
maar een zoektocht over de hele wereld, 
naar mensen en groepen die hun verhaal 
vertellen, problemen en vreugdes delen 
of er juist niets mee te maken willen heb-

ben. Een boek met verhalen van en over 
mensen, wat het zeer toegankelijk maakt 
voor iedereen die – bewust of onbewust 
– nog met vragen rondloopt, die nooit 
beantwoord werden. In restaurant Dau-
phine gaan we, nadat de ergste gevolgen 
van een plotselinge regenbui zijn afge-
schud en een kop thee wat warmte heeft 
gebracht, wat dieper in op een paar op-
merkelijke delen van haar boek.
Jij gaat in jouw boek rechtstreeks naar 
het hart van je lezers, in plaats van het 
onderwerp wetenschappelijk te benade-
ren.

“Ik ben opgegroeid in  
een familie die anders  
is dan andere families”

Natascha van Weezel is één van de sprekers die de VBV 
heeft uitgenodigd voor onze volgende jaarvergadering. 
Aanleiding daartoe is haar boek ‘De derde generatie – 
Kleinkinderen van de Holocaust’.

“Mijn oma kon over niets anders dan haar onderduikperiode praten, mijn opa 
repte er juist met geen woord over, tot een week voor hij opeens dood neerviel 
met een hersenbloeding. Híj was pas eenenzestig jaar.”

“Ja, ik ben geen wetenschapper. Ik lees 
wel wetenschap maar dat vind ik wat 
moeilijk door te komen. Ik heb filmacade-
mie gedaan, ik ben filmmaker, ik ben jour-
nalist en ik wilde graag iets lezen waar ik 
zelf iets aan had. Maar dat kon ik niet vin-
den – niet in Nederland – dus ben ik het 
zelf maar gaan doen. De vragenlijsten die 
ik had opgesteld voor de meer dan vijftig 
interviews die ik heb gehouden heb ik in 
de loop van de gesprekken wel aangepast, 
maar in Amerika - waar ik een maand 
heb gezeten - ging het een geheel ande-
re kant op. Want op een vraag over de 
ervaringen tijdens de tweede wereldoor-
log die ik hier wel gesteld heb kreeg ik als 
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Omschrijving definitie infrastructuur
In Nederland is een groep overlevende 
van de tweede wereldoorlog. Deze groep 
komt in aanmerking voor een uitkering 
in het kader van de wet uitkering Vervol-
gingsslachtoffers 1940-1945 (WUV) en de 
wet uitkering burger oorlogsslachtoffers 
(WUBO). Verder zijn er voor vervolgden 
uit West-Europa ook nog mogelijkheden 
volgens Duitse wetgeving tot het verkrij-
gen van smartengeld, oorlog -gerelateerde 
uitkeringen en pensioenen.

Doelstelling en visie
Het VBV kijkt efficiënt naar mogelijkheden 
die de wetten bieden. Het VBV monitort 
deze wetten. Het VBV streeft naar een 
goede kwaliteitshulp voor deze kwetsba-
re doelgroep. 
• Er moeten huisbezoeken worden gedaan
• Hulp verleend bij het invullen van formu-

lieren
• Telefonische hulpverlening
• Uitgave orgaan
• Uitgave en bijhouden website

• Contacten onderhouden met het profes-
sionele veld

• Contacten onderhouden met leden in 
het buitenland

• Contacten onderhouden met instellin-
gen van gelijke strekking wereldwijd.

Voorwaarden
Om al deze zaken te kunnen volbrengen, 
is het noodzakelijk dat het bestuur middels 
alle mogelijke media - in het bijzonder via 
haar eigen orgaan en website - contacten 
onderhoudt met de totale doelgroep. Dat 
hoeven niet per definitie leden te zijn. Alle 
personen die beantwoorden aan de crite-
ria van slachtoffers van de WO-II kunnen 
in principe bij ons terecht. Hiervoor is het 
noodzakelijk om eens per jaar een Alge-
mene Ledenvergadering te organiseren, 
eens per maand te vergaderen met het be-
stuur en tussentijds de specifieke en per-
soonlijke casussen te behandelen.

Financiering
Het VBV verkrijgt inkomsten door middel 

van contributie en giften.

Draagvlak 
Het draagvlak is gelijk aan dat van een vak-
bond. De doelgroep (wereldwijd) onder-
houdt op dagelijkse wijze contact met de 
organisatie die op haar beurt de noden in 
kaart brengt en daar waar mogelijk verbe-
tering tracht aan te brengen.

Implementatie
Het – indien nodig – contacten faciliteren 
ten behoeve van alle gezamenlijke voor-
zieningen. Daadwerkelijke hulp verlening 
door middel van huisbezoek, mail, Skype, 
telefoon, enz. Besprekingen met uitvoer-
ders van de wetten.

Actiepunten van de stichting
• Twee maal per jaar uitgave orgaan.
• Wekelijks bijhouden website.
• Vergaderingen.
• Bijeenkomsten met leden.
• Stappenplan toetsen op realiteit en  

mogelijkheid.

Studie nieuw Beleidsplan VBV
Het VBV-bestuur denkt na over een nieuw beleidsplan; gericht op 
de toekomst. Hieronder het huidige beleidsplan uit 2013.

eert en daarvoor de noodzakelijke bewij-
zen levert.
Het gesprek dat wij onlangs voerden met 
Avi Weber en zijn vader maakte ons dui-
delijk dat in het bijzonder de zaken waar-
bij de erfgenamen de aanvragers zijn voor 
het overgrote deel succesvol zijn. Het be-
drag dat al onder de supervisie van het 
VBV in samenwerking met Weber werd 
uitgekeerd is circa €3.000.000.
Voor de specificatie van de criteria kunt u 
kijken op de website van het VBV, www.
vbvinfo.nl . Kunt u dat niet omdat u geen 
computer heeft, vraag dan aan een van 
uw naasten om de artikelen die over het 
Gettopensioen gaan uit te printen. Zo 
kunt u alles op uw gemak doorlezen en 
op u laten inwerken.
In de achter ons liggende periode heb-
ben wij ons ook intensief bezig gehouden 
met de positie van het VBV in het veld, de 
leeftijd van de bestuursleden en de leef-
tijd van onze leden.
Wij vinden het noodzakelijk om de toe-
komst van het VBV te spiegelen aan de 
noodzakelijkheid van ons voortbestaan. 
Wij zijn uitgegroeid tot een volwassen 
speler in het veld van hulpverlening en 
belangenbehartiging. Wij zijn de enige or-
ganisatie waar iedereen die tot de doel-
groep behoort met succes kan aanklop-

pen. De successen die wij hebben be-
haald zijn legio; ik denk daarbij aan de in-
dividuele uitbetaling van de Maror-gelden, 
het afschaffen van de Cadsu welke een be-
perking was bij de Claims Conference, de 
positie en erkenning van ‘Amsterdam als 
open Getto’, het Gettopensioen en het Get-
tofonds. En als allerlaatste een eenmalige 
betaling aan vervolgden binnen de groep 
van Roma en Sinti. Al deze successen hou-
den een verplichting in. Wij moeten blij-
ven bestaan tot de laatste overlevende 
het licht uit doet.

Tweede en derde generatie
Nu echter wordt duidelijk dat de twee-
de generatie in veel aspecten hulp nodig 
heeft. Tot op heden is niet geïnventari-
seerd waar die hulp uit zou moeten be-
staan. Ik refereer aan de voordracht van 
Prof. Dr. Jacques Barth op onze laatste 
jaarvergadering.
In Amerika en elders is al omvangrijk on-
derzoek gedaan naar dit onderwerp en 
het eind is nog lang niet in zicht.
Rachel Yehuda is een van die weten-
schappers en zij zegt dat het nog te vroeg 
is om uit de onderzoeken - tot nog toe - 
te kunnen destilleren wat de genetische 
gevolgen zijn van onder meer het ver-
stoorde stresshormoon.

Voornoemde Jacques Bart heeft aange-
kondigd ook verder onderzoek te willen 
doen naar dit fenomeen om ook in kaart 
te kunnen brengen wat de gevolgen zijn 
voor de tweede en mogelijk zelfs derde 
generatie. Hij hoopt te kunnen bewijzen 
dat als dit genetisch materiaal verstoord 
kan worden door ernstige stress dit mo-
gelijk omkeerbaar kan worden door me-
dicatie enz.

Het moge duidelijk zijn dat het voor het 
VBV noodzakelijk is om onze organisa-
tie ‘toekomstbestendig’ te maken om de 
steun aan onze kinderen en misschien 
zelfs kleinkinderen te borgen. Daarvoor 
bereiden wij een aantal wijzigingen in de 
statuten voor – in overleg met notaris en 
advocaat - zodat onze organisatie samen 
met bestuursleden uit de tweede genera-
tie onze zaken zoals die in het verleden 
werden behartigd, kan blijven uitvoeren 
zonder de visie op de toekomst te ver-
liezen.

Zodra wij ons beleidsplan met het oog 
op de toekomst gereed hebben meld ik 
mij weer. 

Eerst denken, brainstormen en overleg-
gen en dan het papier.
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antwoord dat ze dat niet hadden meege-
maakt. En ik moest me dus constant aan-
passen aan mensen met een heel ander 
denkpatroon.”
Ben jij na het publiceren van je boek of 
tijdens lezingen nog andere vragen tegen 
gekomen, die je niet hebt behandeld?
“Nee, maar wat me wel is opgevallen dat 
mensen niet alleen dankbaar zijn maar dat 
er ook een aantal zijn van de eerste, maar 
ook van de tweede generatie, die ontzet-
tend boos zijn geworden omdat ze zich 
in staat van beschuldiging voelden gesteld. 
Zo van “Wij hebben gefaald, wij hebben 
het niet goed gedaan!” En dat is wel een 
antwoord op je vraag want ik heb dat 
nooit zo bedoeld!”
IK begrijp dat heel goed, maar is dat niet 
een projectie van hun eigen beleving
“Ja, dat denk ik wel en ik ben er ook over 
gaan praten, maar dan krijg je zo een ant-
woord als: Ja, maar jij hebt niets meege-
maakt, daar kun je niet over oordelen. 
Dat zei mijn vader ook altijd tegen me!”
Op school is dat ook een vergeten peri-
ode waar veel te weinig aandacht aan is 
besteed
“Die kinderen van de tweede generatie 
kwamen op school met heel veel proble-
men die ze thuis ervoeren, maar ook op 
school konden ze daar niets over kwijt. Ja, 
er is nu een discussie gaande over gastar-
beiders en vluchtelingen en ik kan mij hier 
wel een voorstelling bij maken. Zo van. 
Ik voel mij hier niet thuis. Ik heb op twee 
basis scholen in Amsterdam gezeten, wel 
als Joods kind, maar er zaten geen ande-
re Joodse kinderen bij mij in de klas. Daar 
maakte het niet zoveel uit hoewel ik wel 
het gevoel had dat ik thuis altijd voor de 
vrolijkheid moest zorgen en dat voelde 
dan weer als een last als ik op school zat. 
Ik was stil en verlegen, maar op zich kon 
ik goed meekomen. Hoewel er wel een 
anti Semitische ruzie is geweest, want je 

vierde toch andere feestdagen en ik werd 
vaak uitgescholden door één jongetje en 
ik ben op een gegeven moment zo gigan-
tisch gaan huilen en voelde mij zó ge-
kwetst en zó boos. Mijn moeder is daar-
op naar school gegaan en heeft geklaagd, 
met als resultaat dat er een soort landen-
festival werd georganiseerd waar onder 
andere mensen uit Israël bij waren die al-
lemaal dansjes gingen doen en liedjes gin-
gen zingen. En daarna vonden de kinde-
ren het wel interessant dat ik Joods was. 
Toen ik naar de middelbare school ging 
wilde ik wel heel graag naar het Vossius 
gymnasium, want daar was een derde van 
de leerlingen wél Joods. Daar werd de 
oorlog wel even behandeld, samen met 
de slag om Arnhem! – ik geloof in de vier-
de klas bij het vak geschiedenis – maar 
dat was heel kort en dat was het! Op mijn 
zestiende ben ik voor het eerst naar Aus-
chwitz geweest en in die periode werd ik 
mij bewust dat die oorlog wel een grote 
rol speelde in mijn leven en mij zou beïn-
vloeden maar ik dacht: Wat moet ik er-
mee? Ik vind het negatief. En had ook een 
soort schaamte. Maar dat heb ik beschre-
ven in mijn boek.”

Niet mijn echte zussen
Er was ook een grote onduidelijkheid over 
je familie. Je hebt ooms en tantes gehad 
die eigenlijk geen familie bleken te zijn en 
dat is natuurlijk heel verwarrend
“De meeste mensen begrijpen dat niet 
omdat vele kinderen die de oorlog heb-
ben overleefd vaak door familieleden ge-
adopteerd werden. Ze kennen die situa-
ties niet goed. Ik was bijvoorbeeld heel 
erg jaloers op mijn klasgenoten omdat die 
hele grote families hadden met ooms en 
tantes en neven en nichten die verjaarda-
gen vierden en bij elkaar op visite gingen. 
Om er toch bij te horen ging je dan ver-
tellen over je oom en tante in Amerika en 
vrienden in Australië. Dat had ik dan van 
mijn ouders geleerd. En mijn klasgenoten 
waren altijd zo onbezorgd en dat kon ik 
nooit zijn.” 
Je hebt een aardige rondreis gemaakt 
Rome, Auschwitz, Buchenwald, Berlijn, 
Parijs, meerdere keren in Israël, Antwer-
pen, VS. Je houdt van reizen - dat is duide-
lijk – en daardoor wordt je boek zo inte-
ressant omdat je je licht laat schijnen van-
uit al die verschillende plaatsen en stand-
punten van mensen – vaak van de tweede 
en derde generatie - die je hebt ontmoet
”Ik heb in Amerika wel gezocht naar 
kleinkinderen van Holocaust overleven-

den en ook gevonden, maar die zijn zo 
anders dan de kinderen in Europa. Veel 
zijn er trots op dat hun ouders en groot-
ouders na 1945 daar uit het niets een 
heel nieuw leven hebben opgebouwd en 
dat ze veelal onbezorgd kunnen leven. En 
die kinderen en kleinkinderen reageerden 
vaak zo van; Waar maken jullie je nog zo 
druk om!” 
Judy Goldenblatt – psychotherapeute in 
New York die twaalf jaar geleden over de 
derde generatie schreef heeft na het be-
zoek aan het grootste Holocaust muse-
um in Washington, een belangrijke rol ge-
speeld
“Voordat ik naar Amerika ging had ik mij 
bij een 3G (derde generatie) groep aan-
gemeld. Binnen een dag had ik wel tien 
afspraken, waaronder Judy waarmee ik 
dus veel gemaild heb. We hadden meteen 
een connectie en zij herkende veel van 
wat ik tegen haar vertelde en vroeg me 
om naar Amerika te komen. Zij heeft mij 
naar Washington gestuurd en daarna ben 
ik weer naar NY gegaan. Zij had ook een 
onderzoek gedaan van dertig interviews 
met kleinkinderen van Holocaust overle-
venden en als controlegroep dertig kin-
deren van joodse grootouders die al eeu-
wen in Amerika wonen. Uit dat onder-
zoek kon ze niet bewijzen dat kleinkinde-
ren van overlevenden meer last hebben 
van angst, wat zij wel in het begin had 
verwacht. Wel ontdekte ze dat die groep 
meer moeite heeft met het aangaan van 
relaties en als ze problemen hebben veel 
langer therapie nodig hebben dan ande-
ren. Dat heeft weer te maken met ver-
trouwen in je omgeving. Wij hebben zeer 
uitgebreid met elkaar gesproken en aan 
het slot gaf zij mij een kaartje met het 
adres van haar broer die helemaal niet 
met de oorlog bezig is. Op de laatste dag 
in NY heb ik hem ontmoet en hij was ie-
mand die zich totaal afgesloten had van 
dat gedeelte van de geschiedenis en vol-
ledig met zijn werk bezig was, weinig of 
niets van zijn zuster begreep en zelfs kri-
tisch was op haar. Ik vind dat een inte-
ressant stuk in mijn boek. Was dat nou 
een vorm van ontkenning of heeft hij al-
les zover verdrongen? Ik ben er niet ach-
ter gekomen, ook niet achteraf. Maar zo 
heb ik veel mensen ontmoet, met zoveel 
verschillende ervaringen en karakters en 
heb daar veel van geleerd. Ook over mij-
zelf en dat was het uiteindelijke doel. Mijn 
eigen ik een plaatsje te geven in deze gro-
te wereld met zoveel miljard mensen met 
evenveel verschillende levens.”
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Struikelstenen (Stolpersteine) is een 
project van de Duitse kunstenaar 
Gunter Demnig (1947, Berlijn). Hij 

brengt gedenktekens aan op het trottoir 
voor de huizen van mensen die door de 
nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord 
of tot zelfmoord gedreven zijn. Deze Stol-
persteine herinneren onder andere aan Jo-
den, Sinti en Roma, politieke gevangenen, 
homoseksuelen, Jehova’s getuigen en ge-
handicapten. In 1912 lagen op zo’n zeven-

honderd plekken in heel Europa inmiddels 
meer dan 32 duizend Stolpersteine. Vaak 
zijn ze verwerkt in de straat voor het huis 
waar de slachtoffers hebben gewoond of 
gewerkt. In Nederland waren ze in 2012 al 
te vinden in Hilversum, Amsterdam, Kam-
pen, Gouda en Eindhoven, waarna  diver-
se plaatsen in ons land volgden. De Me-
taal Recycling Federatie (de overkoepelen-
de organisatie van bedrijven die Metalen 
hergebruiken) heeft al in 2015 zijn leden 

op de hoogte gesteld 
van de diefstal van de 
struikelstenen, zodat ze niet meer ingele-
verd kunnen worden om ze te laten om-
smelten.

Een chronologisch overzicht
2008: 29 struikelstenen verdwenen in 
Wilmersdorf (Duitsland),
2011: informatiebord over struikelstenen 
omgegooid in Friedenau (Duitsland),
2012: drie gedenkstenen Italiaanse slacht-
offers van de Holocaust verdwnen in 
Rome (Italië),
2015: twee struikelstenen verdwenen aan 
de Abraham Berg-hof in Holten (Neder-
land).

Doelwit: ‘struikelstenen’

In Amstelveen was op 8 april de uitvaart van 
Sobibor-overlevende Jules Schelvis. Hij werd 
in Amsterdam geboren en overleed 3 april 
op 95-jarig leeftijd. Schelvis werd geboren 
in Amsterdam in 1921. Hij werkte als druk-
ker toen de oorlog uitbrak. Precies 71 jaar 
geleden, op 8 april 1945 werd Schelvis door 
Franse troepen bevrijd uit Kamp Vaihingen 
bij Stuttgart. Hij had toen twee jaar in ze-
ven verschillende nazi-kampen vastgezeten, 
waaronder Sobibor. Toen hij bevrijd werd 
woog hij nog amper 40 kilo. Eenmaal van het 
Duitse juk bevrijd begon men zo snel mo-

Amstelveen eert Jules Schelvis
gelijk aan de wederopbouw. In die situatie 
probeerden de meeste overlevenden, on-
der hen Jules Schelvis, de gruwelijkheden te 
vergeten en hun leven nieuwe inhoud te ge-
ven. Toen hij begin jaren tachtig met de VUT 
ging en meer vrije tijd kreeg, begon Schel-
vis over zijn oorlogservaringen te schrijven. 
Eerst verscheen in 1982 Binnen de poorten, 
een boek over zijn kampervaringen. In 1993 
volgde Vernietigingskamp Sobibor, in Neder-
land en Duitsland ontvangen als een weten-
schappelijk werk. Mede door deze uitgaven 
begon er grotere belangstelling te ontstaan 
voor Sobibor. Dat leidde in 1999 tot de op-
richting van de Stichting Sobibor. 

Er zijn de afgelopen maanden diverse krantenberichten verschenen over dief-
stal en/of verdwijning van Stolpersteine. Om u goed op de hoogte te houden van 
deze zaak heeft de redactie verder onderzoek gedaan naar deze gebeurtenissen 
die al vanaf 2008 op diverse plaatsen in Europa – op gelukkig kleine schaal – heb-
ben plaatsgevonden.

> De familie Schelvis met staatsecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport de heer Van Rijn (2e links) en wethouder 
Brandes (rechts). Foto: KaWijKo Media/Nickelas Kok.


