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Nieuwe leiding bij
Beth Shalom

Op 14 februari jl. heeft het bestuur van de VBV een gesprek gevoerd
met Trudy Prins – de nieuwe directrice van Beth Shalom – over het
verleden, het heden en de toekomst van de organisatie.

I

n een geanimeerd en open gesprek
werd ons verteld dat de directie in
onderhandeling is met twee zorgverstrekkende organisaties om te komen tot een verantwoorde exploitatie en
kwalitatief goede verzorging.
Verscherpt toezicht
Het verscherpt toezicht door de Inspectie Volksgezondheid is inmiddels opgeheven en er is een enorme inhaalslag gepleegd op het gebied van hygiëne, protocollen en andere wettelijke vereisten.
Maror gelden
De VBV heeft de nieuwe leiding van Beth
Shalom opmerkzaam gemaakt op het
achterhouden van Maror gelden door de
betreffende stichting, die niet van plan is
deze gelden uit te betalen voor ondersteuning van Beth Shalom. Het VBV is van
mening dat het maatschappelijk zeer gepast zou zijn deze gelden ter beschikking
te stellen aan de behoeften van de overlevenden van de Holocaust, die juist tijdens hun laatste levensjaren extra behoefte hebben aan speciale zorg en aandacht. Juist zij mogen aanspraak maken
op onze onvoorwaardelijke solidariteit

Trudy Prins; de nieuwe directrive van Beth Shalom

in economisch moeilijke tijden, waarin
de overheid op alle fronten moet bezuinigen op subsidies en andere vormen van
hulp. Het is het onverteerbaar dat er miljoenen euro's voor Morele Aansprakelijkheid ROof en Rechtsherstel onuitgekeerd
op de plank blijven liggen zonder gebruikt
te worden voor de doeleinden waarvoor
zij bestemd zijn.

> Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering
☞ Agenda, kaart en toelichting zie pagina 6

Zondag 24 maart 2013 Aanvang 11.00 uur
> CASA 400, Amsterdam

Van de voorzitter
Onze volgende ledenvergadering is
op 24 maart 2013, net als vorige jaren
in Casa 400, Eerste Ringdijkstraat 4,
1097BC Amsterdam. In dit VBV/Info is
ook de meldingskaart opgenomen en
wij verzoeken u deze ingevuld en zo snel
mogelijk aan ons terug te sturen. Op pagina 6 vindt u de routebeschrijving naar
Casa400.
Onze gastspreker is de Heer Twan
Driessen, algemeen directeur van stichting Centrum ‘45, waar mensen met
complexe psychotraumaklachten die
het gevolg zijn van vervolging, oorlog en
geweld worden behandeld. Hij is afgestudeerd arts en was 18 jaar werkzaam
in het gezondheidscentrum Huizermaat.
Vanaf 1995 werkzaam in de Geestelijke
Gezondheidszorg. In 1999 startte hij bij
het Centrum ’45 als arts/psychotherapeut en vervulde daar o.a. de functie als
hoofd poli- en dagkliniek.
Bestuur
Het lijstje bekijkend waarop staat aangegeven wie er volgens het rooster van
aftreden aan de beurt is zag ik tot mijn
stomme verbazing sinds 1996 uw voorzitter te zijn. Maar dat is nog niets als ik
mij realiseer dat Hans Vos al vanaf de
oprichting in 1984 deel van het bestuur
uitmaakt en Gerrie Goudeketting sinds
1992. Men zegt dat naarmate de mens
ouder wordt het leven sneller lijkt te
gaan. Inderdaad, ik heb mij nooit gerealiseerd hoe snel het is gegaan en hoezeer wij vergroeid zijn geraakt met de
materie. Het VBV is uitgegroeid tot een
organisatie van overlevenden van WOII.
Niet alleen een feit maar ook een bijzonderheid. Een organisatie die nog
steeds in staat is om op te treden waar
nodig en met een ledenbestand waarop
wij als bestuur trots zijn. Altijd weer zijn
wij geraakt door uw aanwezigheid op de
jaarvergadering omdat wij ons realiseren dat het voor velen een zeer inspannende onderneming is. Wij zijn weliswaar een sterke organisatie, maar ook
> lees verder op de volgende pagina
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een organisatie die niet zou behoren te
bestaan. Andere daarvoor zwaar gesubsidieerde organisaties zouden de belangen van onze doelgroep dienen te behartigen. Helaas is dat steeds minder
het geval en hebben die andere organisaties de belangen van onze doelgroep
niet op het prioriteitenlijstje staan.
Fiscus
Het afgelopen jaar hebben wij ons gebogen over de fiscale behandeling betreffende het artikel 2 fonds. Erg veel zijn
wij daar niet mee opgeschoten. Regeringen komen en regeringen gaan. Wij hebben gesproken met politici en bewindvoerders. Maar een oplossing voor deze
vreemde gang van zaken is niet gevonden.
Mogelijk is dat omdat er nog andere groeperingen zijn die pensioenen en
schadevergoedingen uit Duitsland ontvangen. Is men bang om de onderste
steen uit dit specifieke bouwwerk te
verwijderen? Als de toren omvalt, zou
het wel eens kunnen zijn dat de afzonderlijke stenen het daglicht niet kunnen
verdragen. Wordt vervolgd.
VBV ontmoet CC top in Frankfurt
Medio oktober waren Flory Neter en
Wil Groen enige dagen in Frankfurt.
Hoofddoel was het bijna traditionele,
jaarlijkse overleg met het hoofd van de
Claims Conference in de Sophienstrasse
en de aan de CC verbonden juriste. Tevens was er gelegenheid om persoonlijk
kennis te maken en te overleggen met
het hoofd van de beroepscommissie Artikel 2. Het geluk was met het VBV want
ook de voor het VBV – sedert 2004 –
bekende jurist bleek een dag in Frankfurt aanwezig zodat ook met hem kon
worden overlegd.
Gettofonds en gettopensioen
De Duitse overheid heeft aangegeven
Amsterdam als open getto te beschouwen. Velen hebben een aanvraag ingediend voor fonds en pensioen. Amsterdam verkreeg dus het predicaat ‘open
getto’ maar wat dit precies inhoudt,
heeft men niet duidelijk kunnen maken. Alle inspanningen ten spijt heeft de
CC noch het VBV criteria vooraf gekregen. Echter, naar nu blijkt, meent men
in Duitsland dat het Open Getto van
Amsterdam alleen was gesitueerd tussen het Waterlooplein en de Jodenbreestraat. Inzake eenmalige uitkerin2
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gen vanuit het Gettofonds en periodieke uitkeringen van het Gettopensioen
worden nu dus aanvragers afgewezen op
grond van deze onbegrijpelijke, onredelijke en onlogische beperking. Verder bleek
tijdens het gesprek de CC dat er niet zoiets bestaat als een definitie van een getto en al helemaal niet van een ‘open getto’. Vanuit de CC zal men bij het ministerie van financiën vragen wat er bekend
is want er zijn geen richtlijnen bekend.
Er zijn lijsten met getto’s, meer niet. (Zie
verder het artikel Amsterdam had 3 gettos
met nieuwe informatie)
Concentratiegebieden
Het VBV vindt de beperking tot een of
twee straten volstrekt bezijden de werkelijkheid temeer als men in aanmerking
neemt dat Amsterdam drie officiële concentratiegebieden kende waar men geregistreerd stond, waar naartoe men moest
verhuizen en waarvandaan men werd gedeporteerd. Die drie gebieden waren
Centrum, Oost en de Rivierenbuurt.
Door nu op deze manier te beperken,
worden gelijke gevallen ongelijk behandeld. De reeds eerder hier gepubliceerde
‘Stippenkaart’ uit 1942 werd overhandigd.
Deze bleek bij het team van de CC volstrekt onbekend.

ke tekst van deze regelingen boven water
gehaald. Om te voorkomen dat eenzelfde fout wordt gemaakt als in 2004 zullen
wij onze pijlen alleen richten op de DRV
(Deutsche Rente Versicherung), die het
gettopensioen verzorgd. Het gettofonds
van de BADV is immers ook een Vrijwillige Humanitaire aangelegenheid. Als de
DRV overtuigd kan worden dan zal ook de
BADV volgen. Over de voortgang wordt
u uiteraard op de hoogte gehouden.
Inmiddels is het zo dat bijna iedereen
wordt afgewezen omdat men net als in
2004 het Getto van Amsterdam niet ziet
als getto in meest letterlijke betekenis van
het woord. Zoals u op onze site en elders
in dit blad kunt lezen (zie artikel van Henry Neeter) zijn wij bij het NIOD geweest
om het archief van de Joodse Raad te onderzoeken. Wij zijn van mening dat wij
voldoende en sluitend bewijs hebben kunnen aanleveren dat gebruikt kan worden.
Ik moet wel stellen dat je bij het doorlezen van dit archief niet erg vrolijk wordt.
Mochten er mensen onder u zijn die een
kopie willen hebben van hetgeen wij vonden kunt u dit opvragen. Wij zullen u dit
dan toesturen nadat u 8 euro op ons bank/
giro nummer heeft overgemaakt. Onze
jurist Frank Mayer heeft een bezwaarbrief
opgesteld die u van de website kunt halen.

Jurist ingeschakeld
De in de arm genomen Duitse advocaat
heeft het VBV in 2004 bijgestaan inzake de Slavenarbeid gelden die de Duitse
overheid beschikbaar stelde voor hen die
in een concentratiekamp verbleven, in gevangenschap hadden geleefd of gedwongen waren om in een Getto te verblijven.
Het VBV trachtte toen aan te tonen dat
Amsterdam gezien diende te worden als
een Getto en dat onderduik als gevangenschap moest worden beschouwd. Die eis
heeft de rechter echter toen niet ontvankelijk verklaard omdat het hier een humanitaire en vrijwillige uitkering betrof waar
geen amendementen op mogelijk waren.
Ook vanuit de CC raadde men aan om indien nodig de zaak voor de rechter te bepleiten; op de achtergrond zullen zij daarbij van advies dienen en onze advocaat van
informatie voorzien. Onze advocaat deelt
de visie van het VBV en de CC en is bereid om ons hierin bij te staan. Zijn archief inzake de procesvoering in 2004 is
compleet aanwezig en zal worden geraadpleegd. Verder is deze zaak te omvangrijk
en juridisch te ingewikkeld om dat zelfstandig als VBV uit te voeren. In het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) die in Duitsland een equivalent heeft, wordt de officiële wettelij-

Claims Conference en life certificate
Tijdens het overleg met de functionarissen van de CC werd onder meer het probleem aangekaart rond het ‘bewijs van in
leven zijn’, het zo geheten Life Certificate. Voor veel leden is het een probleem
om dit bewijs te laten certificeren. Velen zijn slecht ter been, lezen geen Engels,
zijn gewoon ziek of raken in de stress wegens het invullen van alweer een formulier. Voorgesteld werd om dat uit te laten
voeren door de PUR/SVB; zij hebben immers een link met de Nederlandse basisadministratie. Voor hen is het een druk op
de knop. De CC zou alleen een lijst met
namen moeten sturen naar de PUR/SVB
en die checkt op haar beurt of de mensen nog in leven zijn. Het lijkt zo eenvoudig. Aangegeven werd dat te veel mensen
thuis moeten worden bezocht om dat af
te handelen; daarvoor had men bij CC wel
begrip. Verleden jaar werd hierover afgesproken dat men contact op zou nemen
met de PUR/SVB. Dat is gebeurd maar
het bleek dat de PUR/SVB een vergoeding
voor deze werkzaamheden zou gaan berekenen. De Duitse overheid wil derhalve de huidige formulieren handhaven en
heeft geen behoefte aan een andere wijze
van verificatie. Men blijft vooralsnog stringente richtlijnen hieromtrent hanteren.

Deze hele problematiek wordt nogmaals
schriftelijk bij de CC aangekaart waarna
de CC dit weer zal gebruiken als mogelijk breekijzer bij de Duitse Overheid.
Afwijzingen kinderen uit
gemengde huwelijken
Het probleem dat kinderen uit gemengde huwelijken ondervinden bij het verkrijgen van een uitkering in het kader van
Artikel 2 stond ook op de agenda. Dat
de PUR/SVB zeer ten onrechte oordeelt
dat men in deze categorie ‘geen vervolging had te vrezen’, betekent niet dat
deze dwaling moet worden overgenomen door de CC inzake de uitkering Artikel 2. In de criteria van Artikel 2 is sprake van onderduik en daar moet men aan
beantwoorden. Aangaande afgewezen
aanvragen werd gemeld dat in die casussen de onderduik niet kon worden bewezen. Afwijzingen zijn op persoonlijke
basis en worden ook persoonlijk beoordeeld. Geval na geval. Aangegeven werd
dat men niet af gaat op gegevens van de
PUR maar zijn best doet voor de aanvragers waarbij die kwalijke zin van de
PUR niet bepalend is. Er wordt gekeken
of er redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er gevaar was voor vervolging.
Max Arian’s samenvatting van het boek
van Stuhldreher werd als onderbouwing
bij de CC in Frankfurt achter gelaten. De
stelling van de PUR/SVB werd immers
door Stuhldreher’s wetenschappelijk onderbouwde verhandeling weerlegd.
Japanse kampen
Enige VBV-leden hebben, gekenmerkt als
jood, in Japanse kampen gevangen gezeten. Zij ondervonden daar een speciale,
nog onaangenamere behandeling en zaten gescheiden van andere gevangenen.
Ook hier worden casussen op individuele maatstaven benaderd, dus zaak voor
zaak. Dat houdt in dat als een persoon
uit een gezin is geaccepteerd, dit niet automatisch betekent dat een ander gezinslid ook rechthebbende is. De CC beschikt over een lijst met kampen. Voorwaarde is of in dat specifieke kamp, joden in een aparte barak hebben gezeten.
Waarschijnlijk gaat het om 76 aanvragen in deze categorie. Samengevat geldt
dat het kamp officieel erkend moet zijn
en dat de persoon in kwestie daar ook

daadwerkelijk is geweest en men daar
anders werd behandeld dan geïnterneerde niet-joden.
Hardship fund
JMW heeft enige maanden geleden geadverteerd met een mogelijke uitkering
uit het Hardship fonds. Het VBV heeft
daar geen aandacht aan besteed omdat
het niet aannemelijk was dat iemand in
Nederland hiervoor in aanmerking zou
komen. Die veronderstelling bleek voor
99,5% juist; uitzonderingen dus daargelaten. Voorwaarde is dat men geen enkele uitkering uit Duitsland mag hebben
ontvangen. Ook een uitkering als Cadsu
II belemmert hier. Het Hardship fonds is
bestemd voor hele uitzonderlijke gevallen van afgewezenen voor Artikel 2. Verder werd besproken dat andere bureaus
van de CC afwijkend beslissen. Als voorbeeld gold de casus van twee gezinsleden. De een woont in Israël en wordt
anders beoordeeld dan zijn broer die elders woont. De ene aanvraag werd gehonoreerd, de andere niet. Dat is onlogisch, incorrect en onheus. De vraag of
wij even wilden doorgeven welke casussen het betrof, werd uiteraard niet beantwoord. Daar kon men wel begrip
voor opbrengen. Dat impliceert echter
wel dat deze zaak daarmee vast zit.
Bezwarencommissie
Met het hoofd van de bezwarencommissie werd eveneens overlegd. Er is regelmatig contact over afgewezen aanvragen en het is goed om te vernemen dat
op ieder moment een zaak kan worden
heropend. Voor de commissie maakt
het niet uit of de aanvrager twee of vier
joodse grootouders heeft. Het gaat om
het bewijs van vervolging en onderduik.
Dringend werd verzocht om bij ieder
bezwaar dat wordt aangetekend via het
VBV ook een machtiging van de betrokkene mee te sturen. Met name ondergetekende wil nog wel eens iets uit de
losse pols trachten te regelen. Wij hebben uiteraard begrip voor de ambtelijke
noodzaak van een machtiging. Samenvattend kan worden geschreven dat alle gesprekken uitermate plezierig en in harmonie verliepen. Afgesproken werd dan
ook om deze wijze van overleg jaarlijks
te continueren.

Gettofonds: al 40
leden hebben
bezwaarschrift
ingestuurd na
afwijzing BADV
Dringend advies aan een ieder
die werd afgewezen door het
Gettofonds (BADV). Hierbij
vindt u een concept voor een
bezwaarbrief; geadviseerd
wordt om deze te versturen.
U kunt deze brief downloaden
en printen.
Let er goed op dat u uw persoonlijke gegeven zoals datum en registratienummer toevoegt. Deze brief is opgesteld door onze jurist die de zaak voor
ons gaat bepleiten. Aan deze service is
een voorwaarde verbonden: als u gebruik maakt van deze brief dan zien wij
graag dat u zich bij ons meldt (via de
mail) met een duidelijke vermelding van
uw naam, adres en registratienummer.
Alleen langs deze weg kan gezamenlijk
een vuist worden gemaakt. Het VBV
laat deze zaak geheel afhandelen door
een jurist hetgeen zeker efficiënter en
mogelijk ook succesvoller is dan het
voeren van een eenzame strijd. Individueel de strijd aangaan, is als Don Quichot en zijn windmolens. Verder wijzen
wij met klem op de verloopdatum van
de bezwaartermijn.
Bezwaarschrift voor BADV
(Gettofonds) is te vinden op…
www.vbvinfo.nl/newsdocs/113.pdf

Het VBV heeft uw steun juist nu dringend nodig

In verband met de vele aanvragen voor het Getto fonds en de Getto pensioenen
zijn wij genoodzaakt extra kosten te maken voor juridisch advies, proceskosten en
persoonlijke begeleiding. Dit werk is zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Iedere extra financiële bijdrage voor deze extra activiteiten wordt in hoge mate gewaardeerd!
Stort uw bijdrage op ABN-AMRO nr. 548017867 of ING nr. 5063253 tnv VBV
3
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Voorafgaande aan de traditionele bijeenkomst bij Stichting Elah
werd een bezoek gebracht aan de Nederlandse ambassade en kennis
gemaakt met ambassadeur Caspar Veldkamp en 1ste secretaris
William Veldhuijzen van Zanten, die toezegde onze bijeenkomst in
Tel Aviv op 3 februari bij te wonen.

N

adat voorzitter Flory Neter
de vergadering had geopend
legde Van Zanten aan de aanwezigen uit wat het werk van
de afdeling V&O (Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen) is.
Wat is V&O?
V&O is feitelijk wat voorheen het NIK
(Nederlands Informatie Kantoor) was.
Deze afdeling heeft sinds kort zijn hoofdvestiging in het ambassadegebouw te Tel
Aviv. Na zijn uitleg over het functioneren van V&O werden vragen beantwoord.
Melding werd gemaakt van een brief uit
Nederland die nogal bedreigend was
overgekomen. Deze brief betrof een nieuwe wet die ook blijkt te gelden voor regelingen die de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) uitvoert. Hogere boetes bij fraude inzake sociale uitkeringen werden beschreven in een minder aangename toonzetting. een wijze van communiceren die

Maak de VBV-vuist groter!
Maak uw kennissen (nu) lid!
Bel naar onderstaande nummer:
Telefoon 020 - 673 32 33
Bank ABN-AMRO nr. 54.80.17.867
ING nr. 5063 253
Contributie 2013:
Eén enkel lid € 35,- Gezinslid € 17,50
Toeslag buitenland € 5,4
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niet bij iedereen in goede aarde viel.
Wat verder ter tafel kwam
In de verdere bijeenkomst werd aan vele
zaken aandacht besteed. Zowel aan specifiek Nederlandse en Israëlische, als aan
zaken die beide landen betreffen.
Zo was men geïnteresseerd in projecten
voor plaatsing van Stolpersteinen. Diverse
plaatsen met een groot aantal initiatieven
werden genoemd. Verder kwam de afhandeling van JMW inzake de wezen summier aan de orde. Ook was er belangstelling voor de ouderenzorg in Nederland.
Natuurlijk was dit toegespitst op Beth
Shalom, dat ook in Israël met argusogen
wordt gevolgd. Men had lof voor de wijze
waarop het VBV probeert te waken over
de belangen van leden die in moeilijke situaties verzeild raken.
Uitvoerig werden de plannen van het VBV
toegelicht m.b.t. het gettofonds en het
gettopensioen. De vele afwijzingen wor-

> Vlnr. Jetty Rossnet, Flory Neter, Hr. Dauze, Chaja Dana,
William Veldhuijzen van Zanten

den onredelijk bevonden en in Duitsland
is een advocaat aangetrokken om deze
kwestie te bepleiten. Hiervoor heeft het
VBV-bestuur onderzoek gedaan bij het
NIOD. Delen van het archief van de Joodsche Raad werden in kaart gebracht en
zullen dienen als bewijsstukken.
Uiteraard blijft het voor het VBV moeilijk
om kwesties te beoordelen die betrekking
hebben op specifiek Israëlisch omstandigheden. Hierdoor kan niet altijd adequate
hulp worden geboden. Enkele voorbeelden daarvan kwamen aan de orde. Zoals
vergoedingen voor huishoudelijke hulp gedurende de werkzame periode. Maar ook
een eventuele vergoeding bij de beëindiging van het werk, vertaald als een vorm
van ontslagvergoeding.
Positief werd geoordeeld over de bijeenkomst, de voorlichting en de uitwisseling.
bevestigd door een “graag tot ziens” bij
de bijeenkomst in 2014. Indien daar aanleiding toe is, wordt later een uitgebreider
verslag op de website geplaatst.
Zie www.vbvinfo.nl
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Amsterdam had drie getto’s
Bij het bestuderen van de archieven van de Joodse Raad bij het
NIOD in december 2012 heeft het bestuur van het VBV het onomstotelijk bewijs gevonden dat er op 21 april 1942 drie getto’s waren in
Amsterdam, waarbij de getypte aanduiding op een lijst van de Heer
Gombault handmatig is veranderd in Judenviertel.

T

ijdens de laatste gesprekken met
de Duitse overheid over toekenning van de getto pensioenen
blijkt grote onduidelijkheid te
bestaan over de situatie in Amsterdam in
de jaren 1942 en 1943. Er wordt gesproken over een Judenviertel, de oude Joodsche buurt – waarmee het gebied aangeduid wordt in de binnenstad rondom het
Waterlooplein – en over een Durchgangs
getto, waarmee de hele stad wordt bedoeld. Sommige instanties veronderstellen dat alle aanwezige Joden in dit centrale gebied hebben gewoond, wat fysiek onmogelijk is als men bedenkt dat het
ambtenarenapparaat van de Joodse Raad
tussen oktober 1941 en april 1943 14.951
verhuisvergunningen heeft verstrekt aan
Joodse families in en buiten Amsterdam,
die op last van de Duitse bezetters – met
achterlating van hun hele hebben en houden – gedwongen werden te verhuizen.
<tussenkop> Stratenlijst
Niet alleen heeft het VBV het bestaan van
deze getto’s kunnen aantonen. Ook zullen
wij de Duitse overheid via onze advocaat
Mr. Frank Mayer een officiële stratenlijst
overhandigen “die voor verhuizing door
Joden in aanmerking komen ter completeering van de kennis der toegelaten wijken”. Dat die lijst er kwam was ook wel
nodig want op een geven moment woonden rond 77.000 joden in Amsterdam,
waarbij in sommige wijken soms meer
dan de helft van de bevolking Joods was.
De organisatie van die verhuizingen zijn
wij o.a. tegengekomen in een brief van 13
Dit bezoek aan het NIOD werd
gedaan door Flory en Eddy Neter,
Arthur de Ruiter en Henry Neeter.
Wij voelen ons gesterkt in onze
positie tegenover de Deutsche Rente Versicherung en zullen ernaar blijven streven om de afhandeling van
deze zaken zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen. Wij hebben hiertoe wederom de hulp ingeroepen van Mr. Frank Mayer, de
Duitse advocaat die nog steeds de
beschikking heeft over een uitgebreid dossier.

april 1942 waarin melding wordt gemaakt
van een inventarisatie van adressen van Joden binnen en buiten Amsterdam die niet
beperkt bleven tot de kustgebieden, zoals
door de Duitsers werd verlangd. Speciaal
wordt vermeld de acties van de 'Amsterdamsche politiebeambten die in de groote
winkelstraten huis aan huis onderzoek instelden of er Joden woonachtig zijn' en het
'uitzoeken van de namen van Joodsche gezinshoofden in de Joodsche wijken' en de
lijst met plaatsen en data van evacuatie
opdrachten voor Noord-Holland tussen
17 april en 1 mei 1942.
Statistieken
Nauwkeurig werden statistieken bijgehouden over de aanvragen en uitvoering van
verhuisvergunningen en evacuaties binnen
en buiten Amsterdam. Het sterkst tot de
verbeelding spreekt wel de onderstaande
grafiek waar je als mens alleen maar stil
van wordt.

Verpauperisering Nederlandse Joden
Bij het doorbladeren van deze archieven
raakt men meer en meer onder de indruk
van de efficiëntie en coöperatie tussen

de Duitse bezetter en het bestuur
en de ambtenaren van de Joodse
raad bij de georganiseerde deportatie van onze Joodse bevolking. Een van
de meest opmerkelijke brieven was wel
die van 27 maart 1942 over de “Pauperisering der Nederlandsche Joden” aan de
Herrn Beauftragten des Reichskommissars waarin een opsomming werd gegeven
van de door de Duitsers getroffen maatregelen die allemaal leidden tot de financiële verslechtering van de Joodse Gemeenschap en “Als door U aangestelde, verantwoordelijke leiders dezer gemeenschap
zien wij met bezorgdheid hoe deze steeds
armer wordt en daardoor zoowel thans
als voor de toekomst voor groote moeilijkheden wordt gesteld.” De opsomming
van maatregelen bestond uit 11 punten;
1.
2.
3.
4.
5.

Gedwongen sluiting van Joodse zaken
Ariseering van bedrijven
Evacuatie naar Amsterdam
Evacuaties naar Westerbork
Gedwongen verhuizing naar Amsterdam
6. Verbod voor advocaten, medici, enz.
om werkzaam te zijn voor niet-Joden
7. Uitsluiting van musici, toneelspelers
enz.
8. Gedwongen opzegging van pachtcontracten en gedwongen verkoop van
landbouwgronden
9. Verordening 154/1941 over huur, opbrengst en kosten van onroerend
goed en eigendommen
10. Overbrenging van werkende Joden
naar werkverruimingskampen
11. Gedwongen verkoop van effecten.
Wij zijn het NIOD erkentelijk voor de
medewerking die is verleend bij het bestuderen van deze archieven en zullen ook in
de toekomst – indien noodzakelijk – gaarne gebruik maken van hun diensten.

Een persoonlijke noot. Van 1945 tot en met 1951 heb ik samen met andere Joodse kinderen uit de buurt als o.a. Plotske, Roeg en de Leeuw op de openbare lagere school in de Jekerstraat gezeten. Nooit hebben wij ons gerealiseerd, noch
is er op school of thuis over gesproken dat dit gebouw aan de Joodse Raad was
verhuurd als school voor 500 Joodse kinderen, die of ‘s ochtend of ‘s middags in
ploegen naar school kwamen. Pas na het vinden van een document van 10 februari 1943 heb ik mij gerealiseerd dat ik op dezelfde banken heb gezeten als kinderen die nooit meer zijn teruggekomen. Het maakt mij nederig, stil en dankbaar. Henry Neeter.
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Algemene Ledenvergadering
Zondag 24 maart 2013
Aanvang 11.00 uur
Geacht VBV-lid, geachte lezer;
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op zondag 24 maart 2013. Locatie is zoals gewoonlijk in
het Hotel Casa 400 in Amsterdam. Onze gastspreker is Twan Driesssen, algemeen
directeur van Stichting Centrum ‘45, waar mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld worden behandeld.
Wij hopen u allen 24 maart aanstaande te mogen verwelkomen! Namens het VBV
bestuur, Flory Neter-Polak

Agenda Algemene
Ledenvergadering:
11.00 uur Ochtendprogramma.
1. Opening Algemene Ledenvergadering
Welkomstwoord en inleiding door
Flory Neter, voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Tijdens dit agendapunt zal Flory Neter
mededelingen doen over ontwikkelingen en lopende zaken
3. Notulen
Goedkeuring verslag jaarvergadering
2012. Dit verslag is integraal opgenomen in het archief (www.vbvinfo.nl)
4. Verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag van
2012 en de begroting van 2013 kunt
u altijd schriftelijk via de site aan ons
stellen. U wordt per kerende mail geantwoord.

Locatie CASA 400
Hotel Casa 400 Amsterdam is vanuit alle richtingen gemakkelijk bereikbaar. Op de ringweg A10 neemt u de afslag S112 en gaat dan richting centrum.
De Gooiseweg brengt u naar het verkeersplein bij het Amstel station. Op de
rotonde neemt u de eerste afslag naar
rechts richting centrum. Vervolgens direct bij de stoplichten gaat u rechtsaf de
Ringdijk op. Aan de rechterkant ziet u nu
Hotel Casa 400 Amsterdam.
Eerste Ringdijkstraat 4 1097 BC
Amsterdam Tel +31 (0)20 665 11 71
> www.hotelcasa400.nl

5. Verslag kascontrolecommissie

13. Rondvraag

6. Decharge bestuur

14. Huishoudelijke mededelingen

7. Benoeming kascontrolecommissie
2013

12.30 uur: Lunch + + +

8. Vaststelling contributie

13.45 Middagprogramma
Gastspreker Twan Driessen

9. Wijziging bestuur
Volgens het rooster van afreden zijn aan
de beurt:
• Gerrie Goudeketting
• Wil Groen
• Arthur de Ruiter.
Alle drie stellen zich herkiesbaar.
12. Toelichting
Van de voorzitter en andere
bestuursleden.

Vul snel de bijgesloten BON in…
En meldt u aan voor deelname algemene
ledenvergadering en/of lunch op zondag
24 maartl 2013. Lunch gratis voor leden.
Introducees 15,- euro per persoon.

Vul daarom de bijgesloten bon in en doe
deze voldoende gefrankeerd op de post.
Doe dit a.u.b. ruim voor 10 maart 2013.
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Algemeen directeur Centrum ‘45.
Zoals gewoonlijk zullen er na afloop van de
middagbijeenkomst enkele functionarissen
van de PUR/SVB aanwezig zijn om uw persoonlijke vragen te beantwoorden. De accommodatie zal dusdanig zijn dat u ongestoord
met hen een gesprek kan voeren.

