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Het ministerie had daags daar-
voor zeer welwillend gerea-
geerd op het verzoek om de 
afspraak naar een iets ‘chris-

telijker’ tijdstip te verzetten zodat files 
konden worden vermeden. De ontvangst 
in het redelijk zwaar bewaakte departe-
mentsgebouw was plezierig en in een bui-
tengewoon aimabele sfeer opende mr. dr. 
Langner de bijeenkomst rond 
13.00uur. Daarbij werd on-
der meer aangestipt welke ta-
ken en functies deze afdeling 
van het ministerie uit moet voe-
ren en vervolgens werd het gesprek meer 
toegespitst op het probleem waarvoor 
deze reis naar Bonn was ondernomen. 
Frank Mayer, de jurist die het VBV reeds 
jaren bijstaat in Duitse zaken, gaf vervol-
gens met een helder betoog aan, dat de 
beperking van het Amsterdamse getto 
tot enkele straten historisch gezien on-
juist is. Uitgebreide documentatie met 
kaarten, fotomateriaal en archiefstukken 
van het NIOD tonen immers aan dat het 

niet is vol te houden om alleen en uitslui-
tend een beperkt gedeelte van het cen-
trale stadsdeel tot getto te benoemen. 
In het bijzonder werden platte gronden 
van Amsterdam van toen en nu nog eens 
grondig bestudeerd en gezamenlijk beke-
ken. Belangrijk daarbij bleken tekst en uit-
leg van zowel Wil Groen als Flory Neter. 
Gewezen werd op de natuurlijke afgren-

zing door kanalen, rivier, 
treintalud en in aanleg al 
aanwezige talud van de ring-
weg. 

Gettostatus voor drie Judenviertel
Het beslissingsbevoegde team van dit de-
partement kreeg dankzij deze toelichting 
inzicht in de geografische gesteldheid van 
de stadsdelen die hier in het geding waren. 
Het was duidelijk dat de ogen hiermee wer-
den geopend en de weerstand, gebaseerd 
op formaliteiten was uit de weg geruimd. 
Men begreep en accepteerde nu dat misin-
terpretatie onder meer van kaartmateriaal 
leidde tot een onjuist inzicht. Na een laat-

VBV overtuigt BADV inzake  
getto Amsterdam en Gettofonds
Vrijdag 17 januari was er in Bonn een overleg tussen een afvaar-
diging van het Duitse ministerie van financiën en een delegatie 
van het VBV-bestuur. Flory Neter en Wil Groen onderdrukten hun 
griepaanvallen en reisden vroeg in de ochtend naar Bonn.
19-01-2014 door redactie VBVINFO
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☞ Agenda, kaart en toelichting zie pagina 6.

ste gloedvol betoog en pleidooi van Flory 
en Wil werden drie ‘Judenviertel’ definitief 
erkend en benoemd als Amsterdams get-
to. Het betreft een groot deel van het cen-
trum waarin de oude Jodenbuurt, de Ri-
vierenbuurt en de gehele Transvaalbuurt.

Hoger beroep in Duitsland
De ambtelijke top van het ministeriële de-
partement had tevoren aangegeven dat 
men wel tot overleg bereid was maar dan 
onder voorwaarde dat het proces in ho-
ger beroep zou worden afgeblazen. Ook in 
Duitsland zat men kennelijk niet op dit ni-
veau te wachten op een mogelijk toch on-
verkwikkelijke uitstraling die immers uit-
gaat van dit soort gerechtelijke procedures. 
Het VBV-bestuur was sowieso niet erg 
happig om dit proces te voeren. Kosten 
enerzijds en de gerede kans op verlies an-
derzijds waren zwaarwegende argumen-
ten om de dagvaarding terug te trekken. 
Evenals in de eerste procedure was het 
aannemelijk dat de rechtbank alleen zou 
toetsen op juiste uitvoering van de regel-
geving.
De grote winst die nu werd binnen-
gehaald met deze reis naar Bonn: 
Het Bundesamt keert op zijn schreden te-
rug en het gettofonds wordt uitgekeerd aan 
hen die vrijwillig arbeid hebben verricht tij-
dens hun verblijf in een van drie stadsdelen 
die nu wel de gettostatus hebben verkregen. 
De rond 1200 eerder ingediende aanvra-
gen (ook die zijn afgewezen) zullen op-
nieuw worden beoordeeld. Desgevraagd 
werd aangegeven dat het Gettofonds nog 
steeds open staat voor nieuwe aanvragen.
De wrange smaak van onderhandelen over 
zaken als gettostatus van Amsterdam en 
nazimisdaden blijft. Het positieve resul-
taat voor aanvragers van het Gettofonds 
en voor Amsterdam -dat nu als ‘gettostad’ 
historisch juister op de kaart is gezet- gaf 
deze uitkomst van overleg toch een heel 
klein beetje de smaak van een ‘bonbon’.
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Asterdorp: 1926 – 1941
Asterdorp werd in 1926 gebouwd als 
woonschool voor ‘asociale’ (‘onaangepas-
te’) gezinnen. In diverse steden in Neder-
land werden er van deze woonscholen ge-
bouwd. In Amsterdam-Noord werden 2 
van deze woonscholen gebouwd, Aster-
dorp en Zeeburgerdorp. De laatste ging 
in 1926 van start, Asterdorp een jaar later. 
Asterdorp was gelegen in het huidige ge-
bied van de Asterstraat, Distelweg, Aster-
dwarsweg en Chrysantenstraat. Zeebur-
gerdorp lag meer naar het zuidoosten, in 
het Oostelijk Havengebied aan het huidi-
ge Zeeburgerpad. Een krant die in die ja-
ren regelmatig publiceert over Asterdorp 
is De Tribune, het dagblad van de toen-
malige Communistische Partij Holland, la-
ter de CPN. Over de jaren heen, begin-
nend op 09-03-1927, ageert De Tribune 
zeer tegen de wantoestanden in het As-
terdorp. Het dorp wordt afgeschilderd als 
een soort gevangenis waarin ‘asociale’ ge-
zinnen worden opgesloten en in een arti-
kel wordt het zelfs aangeduid als het “con-
centratiekampje van De Miranda”. De Mi-
randa was toen wethouder voor Volks-
huisvesting van de Gemeente Amsterdam. 
 Asterdorp kende oorspronke-
lijk geen straatnamen maar was genum-
merd van 1 t/m 134. In Juni 1932 zijn de 
huisnummers veranderd en werden er 
3 straatnamen bedacht; Blauwe-Distel-
weg, Fuchsiastraat en Edelweisstraat. Vast-
gesteld bij raadsbesluit van 11 mei 1932. 
Oorspronkelijk had het dorp één toe-
gang welke ook iedere avond werd afgeslo-
ten. Het dorp was ook volledig ommuurd, 
in die zin dat er een buitenste ring hui-
zen was welke allemaal met hun opening 
naar de binnenzijde van het dorp gericht 
waren zodat het van buitenaf één mas-
sief geheel leek. Er was een woning voor 
een opzichter, wasruimte, een badhuis, 
een gemeenschapshuis met op de verdie-
ping een ruimte voor maatschappelijk werk 
en een werkplaats voor de Woningdienst. 
De maakbare samenleving was ook toen al 
een moeilijk te bereiken ideaal en, mede 
door de slechte kwaliteit van de wonin-
gen, stond Asterdorp eind jaren dertig na-

genoeg leeg. Verschillende kranten maken 
op 15-10-1940 melding van het voornemen 
van de Gemeente Amsterdam om Rotter-
dammers in Asterdorp te huisvesten i.v.m. 
de komende winter. Er werd besloten om 
Asterdorp te renoveren en het werd van-
af eind 1940 weer volledig bewoond door 
mensen uit Rotterdam die hun woning wa-
ren kwijtgeraakt door de bombardemen-
ten van mei 1940. Vanaf eind 1940 tot hal-
verwege 1941 heeft men nodig om al deze 
mensen definitief elders te huisvesten. 
Daarna staat Asterdorp weer leeg.

Asterdorp: 1942 – 1945
Vanaf juli 1942 worden in Asterdorp Joodse 
mensen gehuisvest. Eerst voornamelijk van 
Duits-Joodse origine (152), sommigen uit 
Polen (11) of Oostenrijk (8). Allen zijn uit 
hun huizen gezet door de Duitse overheer-
sers en gedwongen naar Amsterdam te 
verhuizen. Vanuit Hilversum (35), Bussum 
(52), Naarden (37) en Laren (2). Later ko-
men er ook mensen uit Amsterdam (127), 
Den Haag (21) en Utrecht (11) te wonen. 
Op de Blauwe-Distelweg nr. 2 is een kan-
toor van de Joodse Raad en op een ander 
adres woont ook een medewerker van de 
Zentralstelle. In de literatuur is niet veel 
over Asterdorp terug te vinden. Jacques 
Presser vermeld Asterdorp een aantal ke-
ren in zijn ‘Ondergang’ en stelt het totaal 
aantal Joodse bewoners van Asterdorp op 
240. Ditzelfde aantal wordt ook vermeld 
op de website over Asterdorp (www.as-
terdorp.nl) en op Wikipedia. In ‘Het Ko-
ninkrijk der Nederlanden’ van Lou de Jong 
komt geen enkele vermelding naar Aster-
dorp voor.
Na mijn onderzoek kom ik op iets meer 
dan 300 personen welke tijdens de oor-
log onder dwang van anti-Joodse maat-
regelen gedwongen werden in Asterdorp 
te gaan wonen, meestal met achterla-
ting van hun gehele inboedel, zoals de fa-
milie Stiebel. Van deze 302 personen ko-
men er 221 tijdens de oorlog om, waarvan 
106 in Auschwitz en 89 in Sobibor. De oud-
ste persoon is geboren in maart 1859, de 
jongste in december 1942. De vroegst om-
gekomen personen zijn in Auschwitz ver-

Asterdorp
Het vergeten getto van Amsterdam

- Ed van Rijswijk is een onderzoeker die voor de community Joods Monument o.a. 
heeft geschreven over het Asterdorp. Hij is gespecialiseerd in genealogie, onderduik 
en verzet. Sinds november 2008 doet hij onderzoek naar de geschiedenis van het ge-
zin van Samuel van der Bijl en Alida Hamerslag. Deze genealogische database bevat 
nu ca.7000 personen en gaat terug tot 1586 - Door Ed van Rijswijk

moord op 10-08-1942; de laatste over-
lijdt op 07-05-1945 in Bergen-Belsen. 
De datum dat de meeste personen ver-
moord worden is op 30-09-1942. Die 
dag worden 31 mensen die in Asterdorp 
gewoond hebben vergast in Auschwitz. 
Een deel van Asterdorp wordt geraakt 
tijdens een bombardement in juli 1943. 
Het doel van deze bombardementen 
waren de Fokker-fabrieken in Amster-
dam-Noord maar in plaats daarvan wer-
den woonwijken in de omgeving getrof-
fen. In totaal zijn hierbij ca. 200 mensen 
omgekomen en nog eens 150 gewond 
geraakt. Hierbij raken ook enkele be-
woners van Asterdorp gewond.
Bij mijn onderzoek ben ik uitgegaan 
van de Woningkaarten uit het Stadsar-
chief Amsterdam, voor verder onder-
zoek heb ik van veel personen ook de 
Archiefkaarten uit hetzelfde archief ge-
raadpleegd. Van de personen die in Am-
sterdam zelf zijn overleden heb ik de Be-
grafenisvergunningen geraadpleegd op 
de Akevoth website.

Bij onze onderzoeken naar de getto’s 
van Amsterdam had ik een gesprek 
met Riny Meijer van Publieke Werken 
van stadsdeel Amsterdam zuid, die mij 
wees op het vergeten Asterdorp in 
Amsterdam Noord. Vaag herinnerde 
ik mij iets over asocialen die het wo-
nen nog moesten leren en statenlo-
ze joden. Na enig speurwerk werd de 
ware toedracht duidelijk. Van de 302 
bewoners van Asterdorp kwam vrij-
wel niemand terug. Maar de histori-
sche juistheid gebied ons melding te 
maken van een gedwongen verblijf dat 
zo nat en schimmelig was dat als je een 
tegel optilde er visjes door de kamer 
zwommen. Recent hebben wij weer 
met een delegatie van het Ministerie 
gesproken en Asterdorp op de agen-
da gezet. Er werd ons verzekerd dat 
wat door ons als een omissie werd ge-
zien zal worden hersteld. Veel finan-
ciële implicaties zal het niet hebben 
want noch bij ons noch bij JMW zijn 
Asterdorpers als aanvragers bekend.
Wij komen toch nog graag in contact 
met mensen die familieleden kennen 
die tijdens de bezetting door de Na-
zi’s waren gedwongen om hun huis te 
verlaten en hun intrek te nemen in As-
terdorp en van daaruit verder zijn ge-
deporteerd.
Flory Neter-Polak
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Maror, De dubbele roof op de Joodse te-
goeden, beschrijft de geschiedenis van het 
Centraal Joods Overleg (CJO) en de Stich-
ting Platform Israël (SPI) die met de Ne-
derlandse overheid, bankwezen en verze-
keraars hebben onderhandeld over terug-
gave van de geroofde Joodse tegoeden.
Die tegoeden waren ontstaan nadat ho-
locaustslachtoffers hun bezittingen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog waren kwijtge-
raakt of niet meer konden opeisen, omdat 
ze waren vermoord in de Duitse concen-
tratiekampen. De twee Joodse dakorgani-
saties kenden geen holocaustslachtoffers 
als leden. Een select groepje bestuursle-
den trok zonder een mandaat van holo-
caustslachtoffers de macht naar zich toe 
om de verdeling van de Joodse tegoeden 
te regelen.
Op basis van Joodse religie werd een 
groot deel van de ruim zevenhonderd mil-
joen gulden die zouden worden terugbe-
taald, weggezet voor de Joodse infrastruc-
tuur. Dit stuitte op verzet bij holocaust-
slachtoffers die hierdoor een lagere indi-

viduele uitkering ontvingen voor het leed 
en schade dat hen tijdens de oorlogsjaren 
was aangedaan. Ze voelden zich dubbel 
beroofd. Enerzijds door de Nederland-
se overheid, bankwezen en verzekeraars 
en anderzijds door de Joodse instellingen 
zelf, die enkele honderden miljoenen gul-
den aan de holocausterfenis onttrokken.
Publicist Johan van Gelder volgde het 
spoor van de geroofde Joodse tegoeden 
wat uiteindelijk resulteerde in de Stichting 
Collectieve Maror-gelden Nederland die 
jaarlijks subsidies verstrekt om de Jood-
se traditie voor de toekomst financieel ze-
ker te stellen.
Hij zegt dat de gang van zaken geen 
schoonheidsprijs verdient. De onderhan-
delingen over de ‘roof en restitutie Jood-
se tegoeden WOII’ waren niet bepaald 
positief te noemen. Dreigementen, boy-
cots, overleg in achterkamertjes, verbijs-
tering, teleurstelling en soms onheuse re-
acties ontsierden de gesprekken. Ook wa-
ren er geluiden te horen dat er geschied-
vervalsing was gepleegd. De slachtoffers 

en nabestaanden die in aanmerking kwa-
men voor een individuele uitkering kregen 
te maken met pijnlijke vragen.
Niet voor niets is gekozen voor Maror 
(Armoracia rusticana) als naam voor de 
stichting die het aanspreekpunt is gewor-
den voor financiering van Joodse doelen 
in Nederland. Maror herinnert aan de bit-
tere smaak van de mierikswortel en de 
slechte tijden in de Joodse geschiedenis. 
Daar is met de omstreden holocaustgel-
den een hoofdstuk aan toegevoegd. 

Het boek kost € 18,00 (exclusief verzend-
kosten) en is te bestellen; 
info@groenstemedia.nl

Tussen 1950 en 1970 vertrokken zo’n 
380.000 Nederlandse staatsburgers, on-
derdanen en loyalisten uit de nieuwe re-
publiek Indonesië vanwege hun trouw 
aan ‘Koningin, volk en vaderland.’  Na de 
onafhankelijkheid van de voormalige ko-
lonie Nederlands-Indië zagen deze Ne-
derlanders van gemengdbloedige en in-
heemse afkomst zich gedwongen hun ge-
boorteland te verlaten. Deze massale 
uittocht heeft jarenlang te boek gestaan 
als ‘de repatriëring’; een term waarmee 
goede zorg en overheidssteun wordt ge-
suggereerd. 
Niets is echter minder waar. De zeer ge-
mêleerde groep ontheemden is opgeza-
deld met een forse schuld aan de Neder-
landse overheid voor de kosten van de 
opvang. Daarnaast liet de ‘zorg’ van de 
overheid grote lacunes en zwakheden 
zien. Uit schaamte en vernedering heb-
ben de gedupeerde Indische Nederlan-
ders, Indo-Afrikanen, Chinese Neder-
landers, Moluks KNIL- en marineperso-

neel, Papoea’s, Toegoenezen, zogeheten 
maatschappelijke Nederlanders en veilig-
gestelde Indonesiërs al die jaren gezwe-
gen; hun lot was stille armoede, gedwon-
gen assimilatie en ondoorzichtige mis-
standen.
Onderzoeksjournalist Griselda Mole-
mans wist de waarheid boven water te 
halen door middel van interviews met 
betrokkenen en doortastend archiefon-
derzoek. Opgevangen in andijvielucht 
geeft een waarheidsgetrouw beeld van 
een zwarte bladzijde uit de Nederland-
se geschiedenis. 
Griselda Molemans, archeologe en kunst-
historica, is werkzaam als journalist en tv-
verslaggever. Daarnaast schreef ze diverse 
non-fictie boeken, waaronder Dochters van 
de Archipel, In het voetspoor van De Panter 
en Zwarte huid, Oranje hart. De eerste twee 
delen van haar thrillerserie De Pizarro Dos-
siers werden lovend ontvangen. Molemans is 
gevestigd in Los Angeles, waar zij het pers-
bureau QNA runt.

Voor u gelezen…
MAROR - Holocaustslachtoffers dubbel beroofd. 16-10-2013 
Uitgeverij: Groenste Media & Uitgeverij, Groningen

OPGEVANGEN IN ANDIJVIELUCHT -
Een nieuw boek van Griselda Molemans 
over een zwarte bladzijde uit de naoor-
logse geschiedenis. 

Uitgeverij: Quasar Books

De redactie van het VBV/INFO meldt hierbij dat een automatisch spellingscontrole-
fout in het najaar VBV/INFO 2013 is geslopen waarbij in één alinea op pagina 3 Beth 
Slalom i.p.v. Beth Shalom is vermeld. Hier is van geen enkele opzet sprake geweest. 
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Door Hans Knoop
Begin januari 1941 werd in Amsterdam 
op last van de bezetter de Joodsche Raad 
opgericht. Relletjes in de jodenbuurt met 
WA-mannen leidden ertoe dat de Duit-
sers een orgaan wensten dat de joden-
buurt vertegenwoordigde. Dit werd de 
Joodsche Raad voor Amsterdam dat uit-
eindelijk de hele hoofdstad en zelfs geheel 
joods Nederland zou gaan vertegenwoor-
digen.
Niet zonder reden noemde Abraham As-
scher- toen hij samen met Professor Da-
vid Cohen voorzitter werd- zich de “bur-
gemeester van joods Amsterdam”.
Een van de eerste opdrachten die de Jood-
sche Raad diende uit te voeren was het 
doen beëindigen van de Februari Staking.
Prof. Cohen deed in een radiorede een 
hartstochtelijke oproep aan de stakers 
om weer aan het werk te gaan “om erger 
te voorkomen”.
“Om erger te voorkomen” werd geduren-
de het gehele bestaan het excuus van de 
Joodsche Raad om gewillig de Duitse or-
ders in ontvangst te nemen en nauwgezet 
uit te voeren.
In het Joodsche Weekblad dat door As-
scher en Cohen werd uitgegeven werden 
de joden wekelijks opgeroepen zich stipt 
aan de Duitse voorschriften en orders te 
houden en b.v. niet onder te duiken.
De Joodsche Raad groeide langzaam uit 
tot een ware regering met tal van minis-
teries. Aan de ene kant werd de Joodsche 
Raad door de joden veracht vanwege de 
serviele houding jegens de bezetter, maar 
aan de andere kant vochten joden voor 
het krijgen van een baantje bij een van de 
vele afdelingen omdat een stempel van de 
Joodsche Raad “bis auf weiteres” uitstel 
van deportatie opleverde.
Zonder enige twijfel hebben Asscher en 
Cohen zoveel mogelijk joden door het ge-
ven van stempels getracht zo lang moge-
lijk voor deportatie te behoeden. In mei 
1943 was de Joodsche Raad echter een 
kind met een waterhoofd geworden en 
diende op last van de Duitsers ongeveer 
8000 eigen medewerkers voor deportatie 
te worden aangewezen.
Wie wel of wie niet werd voorgedragen 
voor een enkele reis Auschwitz, Sobibor 
met een tussenstop in Westerbork be-
paalden uiteindelijk de twee voorzitters 
met de afdelingshoofden. 
Daarbij werden volstrekt verwerpelij-

ke criteria gehanteerd als “onmisbaren”, 
“waardevollen” en “minder waardevol-
len”.
Uiteraard waren de standgenoten van 
Asscher en Cohen onmisbaar, de dienst-
hoofden waardevol en de ondergeschik-
ten de aangewezenen voor deportatie.
Prof. Cohen heeft in zijn na-oorlogse nim-
mer uitgegeven memoires dit klassenbe-
leid verdedigd met de metafoor dat hij als 
generaal soldaten moest offeren om na 
de oorlog een keurkorps van officieren 
te behouden die de joodse gemeenschap 
weer zou kunnen herbouwen. Daartoe 
waren artsen, accountants en hooglera-
ren van meer nut dan de sinaasappeljood 
uit Vlooienburg of de visventer uit de Val-
kenburgerstraat.
Zowel Asscher als Cohen overleefden 
beiden de oorlog mede doordat zij van 
de Duitsers als beloning voor het Juden-
rein maken van Mokum in de kampen een 
voorkeursbehandeling kregen.
Zij dienden zich na de oorlog te verant-
woorden voor een Joodse Ereraad die 
beiden voor het leven uitsloten tot het 
uitoefenen van bestuursfuncties. Een 
reeds ingezette strafvervolging tegen het 
duo werd uiteindelijk op last van de mi-
nister van justitie afgeblazen. Hoewel het 
sepot nooit is toegelicht gaan historici er-
van uit dat een proces tegen beiden kort 
na de oorlog ook de ambtelijke collabora-
tie van de Nederlandse overheid zou heb-
ben bloot gelegd en de minister daar geen 
behoefte aan had.
De Joodsche Raad was en blijft tot op de 
dag van vandaag een controversieel insti-
tuut. De leiders waren geen abjecte col-
laborateurs maar integere vooroorlogse 
joodse leiders die in geen enkel opzicht 
geschikt waren voor de hun opgedragen 
taak en uiteindelijk een werktuig van hun 
beulen werd. Naast verachting voor hun 
beleid en personen past daarom evenzeer 
medelijden en empathie.

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 Joodsche Raad 
[ EEN TERUGBLIK ]

Aan de Nieuwe 
Keizersgracht 58 in 
Amsterdam zetelde 

de Joodsche Raad 
tot de ontmanteling
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Recent verzond het bestuur van 
het VBV een brief aan het Minis-
terie van Financiën Management-
team Belastingdienst/Fiscaliteit en 
tevens aan de minister van finan-
ciën de heer Dijsselbloem met het 
verzoek om de hardheidsclausule 
ex art. 63 AWR: betalingen inzake 
‘Artikel 2-fonds’ toe te passen. 
21-10-2013 door Redactie VBVINFO

Het verzoek lijkt moeilijker dan het is. In 
de brief wordt de vergelijking getrokken 
met de ‘Rietkerk-uitkering’ die door de 
Nederlandse overheid in het leven werd 
geroepen in 1951 t.b.v. naar Nederland ge-
brachte Molukkers. Het was een verzoe-
nend gebaar van de Nederlandse regering. 
De jaarlijkse uitkering van 2000 gul-
den, nu 900 euro werd vernoemd naar 
de toenmalige minister Rietkerk. De le-
den van de eerste generatie Moluk-
kers in Nederland kregen deze uitkering. 
In tegenstelling tot Artikel 2 komen de 
fiscale consequenties van de Rietkerk-
uitkering volledig ten koste van het Rijk. 
Dit geldt ook voor de premieheffingen 
Volksverzekeringen. In beide gevallen be-
treft het schadeloos- of smartengeldre-
gelingen. De Rietkerk-regeling wordt dus 
in het geheel niet gefiscaliseerd maar dit 
geldt niet voor de Artikel 2-uitkering. 
Rechtsongelijkheid? Uiteraard zijn er ver-
schillen, maar de morele verplichtingen 
waaruit deze beide smartengelden zijn 
ontstaan ontlopen elkaar niet.

Tijdens het overleg van vrijdag 17 januari met het Duitse Ministerie 
van financiën werden naast de kwestie gettostatus Amsterdam ook 
enkele vragen neergelegd m.b.t. Wiedergutmachung en uitkeringen 
voor niet-joodse vervolgden van het Naziregime. 
20-01-2014 door Redactie VBVINFO

Waar: www.onsamsterdam.nl. Vraag: Waar 
bleef de ‘joodse ketting’ in de Utrechtse-
straat? Door Jacqeline Overeem: ‘Ik heb 
gezien dat er in de Utrechtsestraat aan 
een van de bruggen (ik meen die over 
de Keizersgracht) een soort ketting was. 
Deze was er om, heel lang geleden, het 
getto af te sluiten toen Joden zich nog 
niet in andere buurten vestigden. De 
ketting is niet meer te vinden na de re-
novatie. Wie weet hier meer van?’ 
Help Jacqueline met antwoorden door 
te surfen naar:
www.onsamsterdam.nl/wie-het-
weet-20/1850-waar-bleef-joodse-ket-
ting-in-utrechtsestraat

Artikel 2 versus 
‘Rietkerk-regeling’ 

Aanvraagformulier voor vervolgde Roma en Sinti door naziregime

Resultaat Bonn voor Roma & Sinti

Het VBV-bestuur is al enige jaren bezig 
om t.b.v.  Sinti en Roma  uit te vinden of 
er ook voor deze categorie mogelijkheden 
bestaan om een vorm van smartengeld te 
ontvangen  wegens vervolging  tijdens de 
WO-II. Ondanks alle inspanningen was er 
nooit een duidelijk antwoord op de vraag 

of dit soort uitke-
ringen überhaupt 
bestonden en zo 
ja, hoe en bij wel-
ke instantie zo’n 
uitkering kon wor-
den aangevraagd. 
Dat antwoord is er 
nu wel want ook 
dit soort uitkerin-

gen bleken onder hetzelfde departement 
te vallen. Er blijkt een eenmalig uitkering 
in het kader van de ‘Wiedergutmachung’ 
te bestaan. Deze wordt geregeld via  het 
BEG oftewel Bundes-Entschädigings-Ge-
setz. Zij, die menen recht te hebben op 
deze uitkering kunnen dit formulier down-
loaden; zie daartoe de pdf onderaan. Het 
ingevulde aanvraagformulier dient men te 
zenden naar het adres dat is aangeven op 
het eerste blad.

Aanvraagformulieren voor niet-joodse  
vervolgden kunt u nu als PDF dowloaden via 
de website van het VBV. (Surf naar: 
www.vbvinfo.nl/newsdocs/155.pdf).

Achtergrond informatie 
Voor de fiscaal inhoudelijke aspecten die 
zijn uiteengezet, hebben wij belangeloos 
hulp gekregen van mevrouw N.N. Ko-
nings-Fandeeva, die als belastingkundige 
werkzaam is bij Deloitte Amsterdam. 
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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.

Geacht VBV-lid, geachte lezer;
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering op zondag 23 maart 2014. Locatie is zoals gewoonlijk in 
het Hotel Casa 400 in Amsterdam. Onze gastsprekers zijn Griselde Molemans, au-
teur over de opvang van ontheemden uit Nederlands Indië en Hans Knoop, jour-
nalist over onder andere de Joodsche Raad. Wij hopen u allen 23 maart aanstaan-
de te mogen verwelkomen! Namens het VBV bestuur, 
Flory Neter-Polak

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 ontwikkelin-
gen en lopende zaken

3. Notulen
Goedkeuring verslag jaarvergadering 
2013. Dit verslag is integraal opgeno-
men in het archief (www.vbvinfo.nl) 

4. Verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag van 
2013 en de begroting van 2014 kunt  
u altijd schriftelijk via de site aan ons 
stellen. U wordt per kerende mail ge-
antwoord.

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Decharge bestuur

7. Benoeming kascontrolecommissie
   2014

8. Vaststelling contributie

9. Wijziging bestuur
Volgens het rooster van afreden zijn aan 
de beurt:
• Flory Neter
• Hans Vos
Beiden stellen zich herkiesbaar. 

12. Toelichting
Van de voorzitter en andere 
bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering  
Zondag 23 maart 2014
Aanvang 11.00 uur

Locatie CASA 400
Hotel Casa 400  Amsterdam is van-
uit alle richtingen gemakkelijk bereik-
baar. Op de ringweg A10 neemt u de af-
slag S112 en gaat dan richting centrum. 
De Gooiseweg brengt u naar het ver-
keersplein bij het Amstel station. Op de 
rotonde neemt u de eerste afslag naar 
rechts richting centrum. Vervolgens di-
rect 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

Agenda Algemene 
Ledenvergadering:

Vul snel bijgesloten KAART in… 
En meldt u aan voor deelname algemene 
ledenvergadering en/of lunch op zondag 
23 maartl 2014. Lunch gratis voor leden. 
Introducees 15,- euro per persoon. 

Vul daarom de bijgesloten kaart in en doe 
deze voldoende gefrankeerd op de post. 
Doe dit a.u.b. ruim voor 10 maart a.s.

13. Rondvraag

14. Huishoudelijke mededelingen

12.30 uur: Lunch + + +

14.00 Middagprogramma met …
Griselda Molemans bespreekt haar 

boek ‘Opgevangen in 
Andijvielucht’ over de 
opvang van ontheemden 
uit Nederlands Indië in 
kampen en contractpen-
sions in Nederland.          

En Hans Knoop over 
de Joodsche Raad naar 
aanleiding van het  on-
derzoek over de getto’s 
van Amsterdam gedaan 
door het VBV in de ar-
chieven van het NIOD en op het internet.

Zoals gewoonlijk zullen er na afloop van de 
middagbijeenkomst enkele functionarissen 
van de PUR/SVB aanwezig zijn om uw per-
soonlijke vragen te beantwoorden. De accom-
modatie zal dusdanig zijn dat u ongestoord 
met hen een gesprek kan voeren.


