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Tegen de fiscale vervolging van 
150 holocaust-overlevenden 
uit de Tweede Wereldoorlog

De petitie - die loopt tot 29 april 2018 - 
heeft reeds meer dan 2.350 onderteke-
naars. Onderteken ook mede deze peti-
tie en overtuig met uw stem dat de Ne-
derlandse regering moet stoppen met 
deze vorm van fiscale vervolging van 
slechts een handjevol holocaustoverle-
venden. 

Iedere stem telt; heeft u nog niet ge-
tekend? Doe het dan nu en ga naar de 
website van www.petities.nl en vul de 
zoekterm ‘holocaust’ in; kies de petitie: ‘Te-
gen fiscale vervolging van 150 holocaust-over-
levenden uit Tweede Wereldoorlog’.

Wiesenthal Center:
“Stop de fiscale vervolging 

van een 86 jaar oud  
vervolgingsslachtoffer!”

Ronnie Nathaniel: 
“De Duitse uitkering voor 

holocaustoverlevenden, die in 
getto’s werkten, mag niet 
betrokken worden bij de 

belastingheffing in Nederland. 
Daarom heb ik de 

petitie ondertekend.”

ALV 2018: Zondag 18 maart a.s.
> Aanvang 10.45 uur; CASA 400 in Amsterdam.
Meldt u aan de voor deelname Algemene Ledenvergadering 
en/of lunch op zondag 18 maart 2018. Lunch voor leden en 
introducees 10,- euro per persoon.  Vul daarom de bijgesloten
antwoordkaart in en doe deze vandaag nog voldoende 
gefrankeerd op de post. Gelieve dit te doen voor 
01 maart! (Of meldt u aan via info@vbvinfo.nl)

Holocaust-overlevenden, nabestaanden, familieleden en alle 
andere Nederlanders willen een einde maken aan het fiscalise-
ren door Nederland van Duitse schadevergoedingen voor kin-
derarbeid tijdens het gedwongen verblijf in Nazi-getto's zoals 
het getto van Amsterdam en van Theresienstadt.

Steun de petitie: ‘WOB-procedure bij Raad van State’

Nog niet 
gestemd? Doe 
het vandaag 

nog!

In een brief (Parijs, 8 januari 2018) waar-
in de Directeur Internationale Betrekkin-
gen van het Wiesenthal Centrum - dr. Shi-
mon Samuels - de Nederlandse minister 
van Binnenlandse Zaken Kaysa Ollengren 
feliciteert met haar benoeming, uitte hij 
zijn verontwaardiging over een onbegrij-
pelijke ‘schending van de humanitaire waar-
den die ogenschijnlijk door Nederland worden 
verdedigd’.

Samuels betreurt het dat “…Uw belasting-
dienst blijkbaar een fiscaal percentage vraagt   
van de maandelijkse schadevergoeding door 
Duitsland van €138 betaald aan de 86-jari-
ge Inge Prenzlau, voor haar lijden als 11-jari-
ge slavenarbeider…”.

In de brief is toegevoegd: “…Naar verluidt 
heeft uw coalitiepartner D66, betoogd 
dat een concessie aan mevrouw Prenzlau 
een precedent zou scheppen. Aan de an-
dere kant lanceerde de gemeente Den 
Haag op 1 januari het ‘morele restitutie-
fonds’ van 2,6 miljoen euro om sinds het 
einde van de Tweede Wereldoorlog te-
recht onroerendgoedbelasting terug te 
betalen van Joodse overlevenden van de 
Holocaust. De verklaring van de Stad ver-
klaart dat: “Nu ziet de gemeente dat deze 
aanpak te eenzijdig was en geen begrip 

Wiesenthal Centrum aan de Nederland-
se minister van Binnenlandse Zaken: 

“Stop fiscale vervolging 
van 86-jarige  
Holocaust-overlevende”

“Bevrijdt het land 
van Anne Frank door 
een einde te maken 
aan de Nederlandse 
fiscale obscene  
eisen aan een  
maandelijkse  
Duitse vergoeding 
van 138 euro  
($ 156)”

> lees verder op de volgende pagina
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Van de voorzitter 

> lees verder op de volgende pagina

toonde voor het leed en de verschrikkin-
gen die de joodse gemeenschap ervoer.”
Het Centrum stelde dat “deze dichotomie 
doet denken aan de oorlogsstrijdige te-
genstellingen tussen gerechtigheid en sa-
menwerking onder de bezetting door na-
zi’s”. 
“We dringen er bij u op aan om het land 
van Anne Frank te bevrijden door uw re-
gering te beïnvloeden om de humanitai-
re weg te nemen naar het beëindigen van 
deze obscene Nederlandse fiscale vervol-
ging van bejaarde Inge Prenzlau,” besloot 
Samuels.

> Vervolg van vorige pagina |
‘Wiesenthal Centrum aan de Nederlandse minister van  
Binnenlandse Zaken’

Zoals wij hebben afgesproken op 
de ALV 2017 zal dit de laatste 
jaarvergadering zijn als vereni-
ging zijn en de eerste als stich-

ting. Inmiddels heeft de rechter op tijd 
haar/zijn werk verricht en toestemming 
gegeven voor de omzetting.
Met het voortschrijden der jaren is het 
een blijk van goed bestuur om onze wet-
telijke vorm toekomst bestendig te ma-
ken. Deze wijziging is nodig om ons 
voortbestaan te garanderen.
Zoals ook bleek uit de vorige ALV zou-
den er veel bezwaren kunnen kleven aan 
een stichting. Zo is een stichting niet 
meer verplicht tot het houden van een 
jaarvergadering en het uitgeven van een 
orgaan. Maar wij zouden het VBV niet 
zijn als wij niet met u afspreken dat wij 
daarmee doorgaan tot zo lang het kan. 
Ook blijft de kascommissie een onlosma-
kelijk geheel van onze transparantie naar 
u toe. Veel zal er niet veranderen, maar 
met deze wijziging hebben wij al ons har-
de werken geconsolideerd en voorbereid 
op de toekomst. Uiteraard blijven wij re-
kenen op u. Zonder u geen VBV.
Dat is feit.

Treegenes
2017 was een druk jaar. Zoals ieder jaar 
hoop ik op een rustig vaarwater maar 
wij schijnen altijd te moeten uitvaren als 
er storm op komst is. 2017 was ook een 
emotioneel jaar al was het maar om de 
pijnlijke affaire die is gerezen tussen uw 
bestuur en Jacques Barth. Zie het over-
zicht van Henri Neeter en het artikel van 
mijn hand Epigenetica en Whiskas in de 
vorige uitgave van de Info en de Websi-
te. Inmiddels haakten o.a. ook het NIOD 
en het Joods Cultureel Kwartier af inza-
ke Barths onderzoek. Het VBV onder-
vond bij de organisaties die opereren op 
het gebied van Wo11 dan ook veel begrip. 
Uiteraard zullen wij, mochten er vragen 
hierover zijn, die graag beantwoorden op 
de ALV op 18 maart a.s.

Gettopensioen
Het Gettopensioen heeft ons in de 
breedste zin van het woord beziggehou-
den. Zo hebben wij sinds 2014 meer dan 
450 aanvragen begeleid. Ik spreek mijn 
dank uit aan de firma Weber die op zeer 
nauwgezette wijze de aanvragen van be-
gin tot het einde juridisch afhandelt. Zon-
der hen zou het voor een kleine orga-
nisatie als de onze niet te doen zijn ge-
weest. Verder is het feit dat zij zijn geac-
crediteerd aan de Duitse Rechtbank van 
onschatbaar belang. Regelmatig komt het 

voor dat er in discutabele zaken toch ge-
oordeeld moet worden door de Duitse 
rechter. (Duitse Centrale Raad van Be-
roep). Dat zijn zaken die wij nooit tot een 
goed einde zouden kunnen brengen. Tot 
nu toe is het bijna altijd goed gegaan. Ik 
wil vanaf deze plaats nogmaals benadruk-
ken dat het ook mogelijk is voor erfge-
namen om in retroaspect aan te vragen. 
Het betreft dan wel voor erflaters die na 
juni 2002 zijn overleden. Zie het Schema 
zoals al eerder gepubliceerd elders in dit 
blad.

Fiscus
Het fiscale aspect van deze uitkering is 
door ons al veelvuldig belicht, maar toch 
doe ik wederom, nu in het licht bezien 
van onze Petitie nog een poging in de 
hoop dat onze overheid de hakken uit het 
zand haalt en gaat voor een ethische af-
handeling van deze pijnlijke zaak. Mocht 
het nog niet hebben gedaan, teken alstu-
blieft onze petitie. Inmiddels heeft veel 
en indringend over onze actie dienaan-
gaande kunnen lezen. Het blijft gewoon 
onethisch. Hoe kan een overheid die zich 
erop voorstaat een ethisch en democra-
tisch beleid te voeren blijft hangen in de 
rechtlijnigheid door de letter boven het 
belang van de meest kwetsbare in onze 
samenleving te stellen. Maar zelfs die 
strikte letter, waar de minister zich aan 
vast schijn te houden, is volatiel en afhan-
kelijk van de moraliteit.
Wij vragen ons af waarop de minister zijn 
standpunt baseert aangezien dat onder-
liggende aspecten zijn die niet openbaar 
zijn. Wij hebben geprobeerd om deze ge-
gevens via een WOB-procedure boven-
water te krijgen. Dat verzoek is afgewe-
zen omdat wij geen direct belang zouden 
hebben.
Ik citeer prof. Dr Essers (weekblad fis-
caalrecht en hoogleraar te Tilburg) van 
wiens hand het gehele artikel te lezen is 
op onze website: 
Maar los van dit alles: wie komt er nu op 
het idee om een uitkering die de Duitse 
overheid aan vervolgden verstrekt van-
wege de “vrijwillig” verrichte arbeid in 
een getto, waarin de desbetreffende per-
sonen volstrekt tegen hun wil in ellendige 
omstandigheden waren opgesloten, ge-
lijk te stellen aan een ouderdomspensi-
oen in de vorm van een publiekrechtelij-
ke periodieke uitkering? Het op zich ne-
men van werk in een getto was vaak één 
van de zeer weinige mogelijkheden voor 
getto-bewoners om de kansen op overle-
ven enigszins te verhogen al was het maar 
omdat men dan de toch al zeer schame-

le voedselvoorziening wat kon aanvullen. 

Het VBV bestuur had zich tot het uiter-
ste ingespannen om deze onrechtvaar-
digheid van tafel te krijgen maar liepen 
stuk op de eerder genoemde starheid 
van de overheid die zich bleef verschui-
len achter zogenaamde precedentwer-
king. Welke die dan zou(den) zijn werd 
ons nooit vermeld.
In december kregen wij contact met Ro-
nald Vecht die namens zijn moeder Inge 
Prenzlau al een heel juridisch traject had 
gelopen. Zij insteek was een meer poli-
tieke en geheel anders dan de onze. Wij 
zijn ontzettend gelukkig met zijn advie-
zen omdat wij door hem uit ons stra-
mien van denken zijn gehaald en konden 
kiezen voor een andere aanpak.

Extern
Organisaties waarmee in het afgelopen 
jaar is overlegd zijn JMW in de opmaat 
naar de algehele reorganisatie, stichting 
Pelita, en de Stichting Arq. Verder was 
er veelvuldig overleg met het advocaten-
kantoor Weber en verschillende experts 
op het gebied van Epigenetica.

Ook u kunt iets goeds nalaten voor 
de toekomst. Het voortbestaan van 
uw VBV om uw belang en dat van de 
tweede generatie te behartigen.

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk 
advies kunt u telefonisch terecht bij: 
Hans Vos 06 50920131
Flory Neter-Polak 06 53245772 

Nalatenschap 
puur voor 

de toekomst

Neem voor meer informatie con-
tact op met Shimon Samuels op +33 
609 770 158, neem deel aan het Cen-
ter op Facebook; www.facebook.
com/simonwiesenthalcenter 
of volg @simonwiesenthal voor 
nieuwsupdates die rechtstreeks naar 
uw Twitter-feed worden gestuurd.

Het Simon Wiesenthal Centre is een 
van de grootste internationale Joodse 
mensenrechtenorganisaties met meer 
dan 400.000 leden/families in de Ver-
enigde Staten. Het is een NGO bij in-
ternationale organisaties, waaron-
der de Verenigde Naties, UNESCO, 
de OVSE, de OAS, de Raad van Euro-
pa en het Latijns-Amerikaanse parle-
ment (Parlatino).

B
uiten woedt de Hollandsche 
storm. Af en toe slaan de tak-
ken van de statige bomen in 
Utrecht met zweepslagen te-
gen de ruiten. Alsof zij hun on-
genoegen willen laten blijken. 

De lelieblanke magistraat mompelt wat in 
een monotoon stemgeluid. Ongeïnteres-
seerd vraagt hij of hij goed te verstaan is.
De 83-jarige Indische oma, geboren in het 
verre en warme Indonesië (voormalig Ne-
derlands-Indië), knikt beleefd, ondanks 
dat zij hem niet goed verstaat, zoals veel 
Indische mensen zouden doen, immers 
opgevoed met respect voor autoriteit. 
Een wonder dat ze hier durft te staan. Zij 
heeft alle moed verzameld om eindelijk 
erkenning te krijgen over die periode in 
haar leven, die ze juist zo lang heeft willen 
vergeten. De angst die zij voelde als 8-ja-
rig meisje, toen de Japanners haar vader, 
die bij de KNIL zat, van huis kwamen ha-
len en de rest van de oorlog zonder va-
der moest zien te overleven. Tijdens de 
razzia’s in Bandoeng waar ze haar veel 
blankere broer moest helpen verbergen, 
omdat hij anders meegenomen zou wor-
den om in een kamp voor de Japanners 
te werken. De honger, het ontbreken van 
haar broodnodige medicijnen, de uitput-
tende en gevaarlijke tochten te voet naar 
de stad om aan eten te komen. De stad 
waar, naarmate de oorlog vorderde, de 
hongersnood tot opstanden leidde. In een 
land waar ze geboren was, maar niet lan-
ger welkom en veilig.

Maar het lot van de hongerlijdende bui-
tenkampers in Bandoeng behoort volgens 
de Hoge Heeren tot het normale lot van 
iedereen tijdens een oorlog. Wellicht was 
dit waar voor de niet-Joodse Nederlan-
ders in Nederland. Pas medio 1943 was er 
iets te merken van de bezetting. Natuur-
lijk was er nog de hongerwinter van 1944 
in Noord-Nederland, die we allemaal 
hebben meegekregen. Dat geldt jammer 
genoeg niet voor de situatie in Bandoeng, 
waar al bijna vanaf het begin van de bezet-
ting een enorme hongersnood gold. De 
niet-Joodse Nederlanders woonden in te-
genstelling tot de Indische Nederlanders 
niet in een land waar ze de minderheid 
vormden en waar ze niet meer veilig wa-
ren. Maar wat weten deze ver na de oor-
log geboren ‘lakeien’ van de overheid hier 
nu van? Het stond niet in hun geschiede-
nisboekjes en hun huidige taak is slechts 
om zo weinig mogelijk geld uit te keren. 
Japan en de Republiek Indonesië hebben 
na de oorlog enorme sommen geld over-
gemaakt aan de Nederlandse staat. Echter 
zijn het aantal erkende en ondersteunde 
aanvragers (op grond van oorlogsgeweld 
tijdens de bezetting en Bersiap in Neder-
lands-Indië) van Wubo en AOR, volgens 
eigen onderzoek begin 2000, gering.
De SVB die door de overheid belast is met 
de uitvoering van deze regelingen rept in 
haar jaarverslag dat deze slachtoffers res-
pect verdienen en dat rekening gehouden 
moet worden met hun leeftijd. Dusdanig 

Van Oude Menschen

Geplaatst door San Fu Maltha in De Indische Kwestie op 30 januari 2018. 
San Fu Maltha is een Nederlandse film- en TV producent, bekend van  
onder meer ‘Phileine zegt Sorry’, ‘Zwartboek’ en ‘Een echte Vermeer’.
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dat wanneer de gezondheidsklachten die 
zij hebben ook kunnen komen door hun 
gevorderde leeftijd, de oorlogsomstandig-
heden als oorzaak zullen prevaleren. Te-
rug in de Utrechtse rechtszaal blijkt dit 
prietpraat te zijn. Door een jarenlang niet 
gepubliceerde afspraak tussen de Raad 
en de SVB moeten er door hoogbejaarde 
mensen minimaal 2 getuigenverklaringen 
overhandigd worden, die aantonen dat 
de situatie waarin betrokkene verkeer-
de dusdanig levensbedreigend was dat er 
op z’n minst schoten (liefst raak) werden 
afgevuurd. Aanwezigheid van lijken zou 
ook onontbeerlijk zijn. Elke andere situ-
atie zou niet echt levensbedreigend zijn. 
En daarmee niet leiden tot erkenning van 
oorlogsslachtoffers volgens de ‘bule’ van 
de Raad en SVB. (Bule is een Indonesisch 
woord voor Europeaan.)

Maar zou inmiddels bij de SVB en de 
Raad niet bekend moeten zijn wat een 
post-traumatisch stress syndroom is? Een 
syndroom dat bij ieder mens door ande-
re ervaringen kan ontstaan afhankelijk van 
het karakter en de leeftijd van betrokke-
ne. Maar omdat het zelden komt tot een 
medisch onderzoek 
bij aanvragers van een 
Wubo uitkering, kan 
dit niet geconstateerd 
worden. Gebaseerd 
op de gebeurtenissen 
tijdens de bezetting 
en Bersiap zouden 
realistisch gesproken 
toch meer dan 50.000 
Wubo-aanvragers al 
vele jaren geld moe-
ten ontvangen. Het 
werkelijke aantal is niet gepubliceerd en 
ligt, zoals al eerder gemeld, volgens een 
eigen intern onderzoek een aantal jaren 
geleden, ook veel en veel lager. Tijdens de 
bezetting van Nederlands-Indië werden 
bijna alle ‘totoks’ (volbloed blanken) in 
jappenkampen geplaatst. De Indo’s moch-
ten grotendeels, voor zover ze geen KNIL 
militair waren, buiten de kampen blijven. 
Over het lot van deze buitenkampers was 
tot voor kort weinig bekend. Interessant 
zou zijn om te onderzoeken wat de ver-
houding is in hoeveelheid Indo’s ten op-
zichte van ‘totoks’ in het totaal aantal er-
kende en ondersteunde Wubo/AOR aan-
vragers.
Toen de Indische partner van de oma het 
woord kreeg, sprak hij zijn verwondering 
uit dat mensen die vér na de oorlogstijd 
waren geboren zo lichtvaardig spraken 
over de gebeurtenissen tijdens de bezet-
ting van Nederlands-Indië. Als door een 

wesp gestoken, leek de mompelende ma-
gistraat eindelijk wakker te worden. Met 
een vanzelfsprekendheid alsof hij dat wel 
eerder had gedaan, nam hij het ook op 
voor de advocaat van de SVB. Zijn mond 
bewoog maar zijn woorden leken van ge-
nerlei waarde. Wat wel duidelijk werd, is 
dat hij zich aangesproken voelde. De tak-
ken van de bomen zwiepen nog een keer 
tegen de ramen. Plotseling leek de magi-
straat haast te willen maken. Hij meldde 
dat aangezien het hier om een herziening 
van een besluit betrof alleen nieuwe feiten 
relevant waren. Nieuwe feiten die volgens 
hem ontbraken in het dossier van de Indi-
sche Oma. Vrouwe Justitia bleek niet zo-
zeer blind als wel doof. Tijdens de zitting 
werd hem nogmaals verteld dat de eer-
dere aanvraag geweigerd werd, omdat er 
in de getuigenverklaring gerept werd over 
een vlucht naar het hoofdkwartier van het 
Leger des Heils in Bandoeng. Een hoofd-
kwartier dat volgens de alwetende SVB 
niet zou hebben bestaan. Simpel googe-
len had de oma geleerd dat dit wel het ge-
val is. Overigens bleek bij een nader on-
derzoek door een derde dat dit hoofd-
kwartier voorkomt in vele andere getui-

genverklaringen die bij 
de SVB bekend zijn.
Een ander nieuw feit 
was de datum van de 
vlucht. Na bestude-
ring van het incom-
pleet toegezonden 
dossier bleek dat de 
vader van de Indische 
oma niet in september 
maar pas in november 
1945 vanuit Djakarta 
naar het LOC in Ban-

doeng was gestuurd. Aangezien zij haar 
vader daar ongeveer een maand later in 
het hoofdkwartier weer had terugge-
zien, betekent dit dat haar vlucht in okto-
ber 1945 heeft plaatsgevonden toen Ban-
doeng al in vuur en vlam stond. Hoewel 
de Japanners bij hun capitulatie aan de En-
gelsen hadden beloofd dat zij de orde zou-
den handhaven, deden zij dat niet in Ban-
doeng en de Engelsen zelf hadden te wei-
nig troepen om deze orde zelf te hand-
haven. Wat er in die tijd gebeurde is bij 
menig Indo bekend, maar kennelijk niet bij 
de SVB en de rechter. In grote delen van 
de stad was de macht overgenomen door 
de Indonesische strijders voor onafhan-
kelijkheid waaronder zich een behoorlijk 
aantal ’peloppers’ (verkenners,pioniers) 
bevond. Er vonden verkrachtingen plaats 
en er werden moorden gepleegd, o.a. in 
treinen, waardoor geen enkele ‘totok’ of 
Indo Bandoeng nog met de trein kon be-

reiken. Radio Bandoeng had de oproep 
tot ‘Merdeka’ overgenomen en in tegen-
stelling tot de radiozender in het toenma-
lige Batavia wel kunnen doorzetten. Door 
het tekort aan Engelse strijdkrachten, de 
hongersnood en de onwillige Japanse mi-
litairen was een explosieve situatie ont-
staan waarin ‘gerampokt’ en gemoord 
werd. Huizen werden in brand gestoken. 
In deze gevaarlijke periode vluchtte het in 
doodsangst verkerende 10-jarige Indische 
meisje met achterlating van alle persoon-
lijke eigendommen in de nacht naar Tjit-
jadas. Vanaf waar ze onder bescherming 
van Japanse militairen met een vrachtwa-
gen naar het ‘veilige ’hoofdkwartier van 
het Leger des Heils zouden worden ge-
bracht. Nog steeds wordt de oma wak-
ker ’s avonds wanneer ze droomt over 
deze traumatische gebeurtenissen. Een 
dag nadat ze bij het Leger des Heils was 
aangekomen hoorde ze dat hun huis ‘ge-
rampokt’ en in brand gestoken was. Het 
bange 10-jarige Indische meisje werd pas 
rustig toen onverwachts een maand later 
haar vader levend, maar wel beschadigd 
terugkwam uit het Jappenkamp.

Volgens velen zou een rechter moeten 
zorgen voor gerechtigheid en voor be-
scherming van de zwakkeren. Een oud In-
disch dametje tegenover de macht van de 
SVB. Die daarbij ook nog geholpen was 
door het door de overheid ondersteunde 
Pelita. Een dametje dat niet het hele dos-
sier, waarop de SVB haar besluit heeft ge-
baseerd, mocht ontvangen. Het gaat blijk-
baar in de rechtszaal niet om gerechtig-
heid, maar net zoals vroeger in de kolonie 
alleen om geld. En dat beleid voert de SVB 
al jaren trouw uit. Vertragen en uiteinde-
lijk ongefundeerd afwijzen dan verdwijnt 
het probleem, gezien de leeftijd van de 
betrokkenen, uiteindelijk vanzelf.
Binnenkort zal onze magistraat zijn niet 
verrassende oordeel uitspreken. Niet 
bekend is of hij daarvoor of daarna een 
‘goed glas’ zal drinken met leden van het 
bestuursorgaan dat hij eigenlijk moet con-
troleren..

Het Indische dametje snikte zachtjes aan 
het einde van de zitting terwijl de storm 
buiten in alle hevigheid lijkt te zijn losge-
barsten. Om haar door de oorlog aange-
taste gestel, om de pijn van het kunstgebit 
dat ze al meteen na de oorlog moest laten 
inzetten, om haar steeds terugkerende 
nachtmerries. Om het onbegrip. Om het 
na al die jaren nog steeds behandeld wor-
den als een tweederangs Nederlander.
Om die dingen die niet voorbij gaan. Ook 
niet voor oude mens(ch)en…

Vervolg van vorige pagina | ‘… Van Oude Menschen …’

‘Maar het lot van de  
hongerlijdende buiten-

kampers in Bandoeng be-
hoort volgens de  

Hoge Heeren tot het 
normale lot van iedereen 

tijdens een oorlog’

Erfgenamen - niet de weduwe/weduwnaar -  
van een rechthebbende
1. zijn rechthebbend volgens Nederlands erfrecht
2. kunnen uitsluitend recht hebben op het retroactieve deel van de gettover-
goeding indien rechthebbende is overleden na 01-07-2002 en…

3. kunnen dan recht hebben op het retroactieve deel van de gettovergoe-
ding vanaf 01-07-1997 tot aan de datum van overlijden van rechthebbende.

Vergoedingen voor werk in  
getto’s tijdens WO-II

… voor rechthebbenden ZELF of hun nabestaanden!

Sedert vele jaren kent de Duitse overheid speciale vergoedingen 
toe aan joodse vervolgden die in een getto hebben gewerkt. Na 
diverse gerechtelijke procedures over deze Duitse wetgeving en 
amendementen vanuit de Duitse Bundestag lijkt het verstandig om 
u nogmaals te informeren over de criteria. Deze informatie is weer 
actueel geworden sinds de stad Amsterdam in begin 2014 werd 
toegevoegd aan de lijst van officieel erkende getto’s. Voor het Am-
sterdams getto geldt  de periode van september 1941 tot septem-
ber 1943. De lijst met alle officieel erkende getto’s kunt u vinden op 
internet: http://avivshoa.co.il/pdf/Ghetto-List-1.8.2014.pdf.

Dit overzicht met voorwaar-
den is opgesteld door het Ver-
bond Belangenbehartiging Ver-
volgingsslachtoffers (VBV) in sa-

menwerking met het op dit 
gebied gespecialiseerde advoca-
tenkantoor Weber in Tel Aviv. 

Rechthebbend voor vergoedingen van gettowerk zijn:
1. joodse overlevenden die zijn geboren vóór 1937 en
2. verbleven in een door Nazi Duitsland bezet en officieel erkend getto en
3. aannemelijk kunnen maken dat zij toen hebben gewerkt en
4. nooit een eerdere uitbetaling hebben gehad van de Duitse Sociale Verze-
kering
Zij kunnen dan recht hebben op:
1. op een maandelijkse vergoeding en
2. op een retroactieve uitbetaling van deze vergoedingen met terugwerken-
de kracht tot uiterlijk 01-07-1997 of later, afhankelijk van het tijdstip waarop 
iemand de 65-jarige leeftijd heeft bereikt.

A

Indien bovenbedoelde rechthebbende is overleden ná 30-06-2002:
Een stukje bijzondere Duitse wetgeving maakt het mogelijk voor erfgenamen om in 
sommige gevallen alsnog een uitkering te claimen en te ontvangen. Ook voor deze ca-
tegorie stelden VBV en Weber een lijstje met criteria op.

Een weduwe of weduwnaar van een rechthebbende
1. heeft rechten indien de rechthebbende zelf is overleden na 01-07-2002 en 
2. heeft recht op een percentage van de maandelijkse vergoeding
3. heeft recht op de retroactieve betaling vanaf 01-07-1997 tot datum van 
overlijden van rechthebbende. 

Meer informatie en/of hulp via het VBV:
1. stuur een email naar: info@vbvinfo.nl of

2. Advocatenkantoor Weber in Tel Aviv (helpdesk): dutchdesk@wyf-law.com 

B

C
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Zoals mogelijk bekend is Salo Muller be-
zig met onderhandelingen met de direc-
tie van NS over de getto transporten, die 
in opdracht van de Nederlandse regering 
in ballingschap om economische redenen 
doorgang moesten vinden, ondanks het 
verzoek van de directie en het personeel 
in 1942 om deze transporten te staken! 
Op dit moment liggen deze gesprekken 
nagenoeg stil en men beraadt zich over 
verdere stappen , nadat de directie van 
de NS  om “economische redenen” te 
kennen heeft gegeven, niet bereid te zijn 
op het verzoek in te zullen gaan.

I
n september 1944 kwamen de trei-
nen in Nederland tot stilstand. Neder-
landse spoorwegarbeiders hoopten 
dat een staking het transport van na-
zi-troepen zou kunnen stoppen en de 

oprukkende geallieerde troepen zou hel-
pen. Maar de geallieerde campagne mis-
lukte en de nazi’s straften Nederland door 
voedselvoorraden te blokkeren, waar-
door een groot deel van het land in hon-
gersnood terechtkwam. Tegen de tijd dat 
Nederland in mei 1945 werd bevrijd, wa-
ren meer dan 20.000 mensen gestorven 
aan de honger.
De Nederlandse hongerwinter is uniek 
gebleken op onverwachte manieren. Om-
dat het zo abrupt begon en eindigde, heeft 
het gediend als een ongepland experiment 
in menselijke gezondheid. Zwangere vrou-
wen blijken uitzonderlijk kwetsbaar te zijn 
en kinderen die ze hebben gebaard zijn 
hun leven lang beïnvloed door deze hon-
gersnood.
Toen ze volwassen werden bleken ze een 
paar pond zwaarder dan gemiddeld. Op 
middelbare leeftijd hadden ze hogere ni-
veaus van triglyceriden en LDL-choles-
terol. Ze bleken hogere percentages van 
ziektes als obesitas, diabetes en schizo-
frenie te hebben.Toen ze oud werden  
hadden die risico’s een meetbare tol ge-
eist, volgens het onderzoek van L.H. Lu-
mey, een epidemioloog aan Columbia Uni-
versity. 
In 2013 bekeken hij en zijn collega’s de 
overlijdensregistratie van honderdduizen-
den Nederlanders die halverwege de jaren 
1940 werden geboren. Ze vonden dat de 
mensen die tijdens de hongersnood nog 
niet waren geboren sneller stierven dan 
mensen die vóór of na die tijd op de we-
reld kwamen. “We vonden een sterftecij-
fer van 10 procent na 68 jaar,” zei Dr. Lu-
mey. De patronen die Dr. Lumey en zijn 
collega’s documenteerden worden niet 
betwist, maar wetenschappers worste-
len nog steeds om te begrijpen hoe ze tot 
stand zijn gekomen.

Voedselrantsoenen die in 1945 in Ne-

UPDATE 

(Foto boven) Salo Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, 
verloor in de Tweede Wereldoorlog zijn ouders. Zijn vader 
en moeder werden door de nazi's vermoord in Auschwitz. 
Muller wil nu dat de Nederlandse Spoorwegen aan alle 
overlevenden en nabestaanden van de concentratiekampen 
een schadevergoeding betaalt. Nadat de ouders van de nu 
81-jarige Salo Muller waren gearresteerd, kwamen ze met 
één van de treinen vanuit Amsterdam terecht in Westerbork. 
"Ze hebben precies negen weken in Westerbork gezeten. 
Toen zijn ze vervoerd naar Auschwitz", vertelt Muller. 
[Bron + foto NOS.nl]

‘De genen dragen nog 
steeds de littekens!’

De Nederlandse hongerwinter eindigde 70 jaar geleden

Baby’s die tijdens de Nederlandse Honger Winter werden geboren, 
werden volwassenen met hogere gezondheidsproblemen. Nu heb-
ben onderzoekers misschien de genetische schakelaars gevonden 
die dat mogelijk hebben gemaakt.

Koektrommel der Weetjes

Dat: De schrijver Ephraim Kishon ei-
genlijk Ferenc Hoffmann heette en dat 
hij geen woord Hebreeuws sprak. Alle 
satirische verhalen over nieuwe immi-
granten en de staat Israël werden ver-
taald. Hij werd in de jaren 60 en 70 van 
de vorige eeuw hogelijk gewaardeerd. 
Nu stijgt de verkoop van zijn oeuvre 
weer enorm waaruit blijkt dat Kishon’s 
humor tijdloos is. Enige titels: Bedrie-
gen is ook een kunst, Mijn vriend Jossele, 
Paradijs te huur en Zeezieke walvis.

Dat: Angst een hele speciale reden 
heeft. Het waarschuwt je voor gevaar 
en kan je daardoor in veiligheid bren-
gen. Het wordt echter een probleem 
wanneer de angst ongecontroleerd 
wordt. Dan heeft het het omgekeer-
de effect en kan het schade toebren-
gen. Nu worden deze nare gevolgen 
van angst behandelt met medicijnen 
die weer een groot aantal ongewens-
te neveneffecten hebben. Volgens we-
tenschappers in Amerika is het nu mo-
gelijk om via onderzoek bij muizen, 
om die cellen die verantwoordelijk zijn 
voor angst in de hippocampus zicht-
baar te maken. Dit onderzoek opent 
nieuwe onderzoeksmogelijkheden.
Dit op zich al is een vooruitgang die 
nooit voor mogelijk werd gehouden. 
Dit zal ongetwijfeld in de toekomst lei-
den tot nieuwe methoden om angst te 
bestrijden. Voorlopig moeten de uitsla-
gen van dit onderzoek worden gezien 
als een heel klein bouwsteentje in een 
hele grote muur.

Dat: Tussen 2010 en 2016 137.000 ro-
bots aan het werk waren in de ver-
schillende takken van industrie. Te-
gelijkertijd nam het aantal banen toe 
met 894.00 en de werkeloosheid daal-
de met 5,1%. De ontwikkeling van de 
mensheid is altijd afhankelijk geweest 
van opzienbarende ontwikkelingen. 
Deze tijd is niet anders. Maar of ik 
ooit gewassen wil worden door Bob 
of Truus de Robot blijft voor mij een 
vraag die ik negatief moet beantwoor-
de, tot nu toe dan…

Dat: Het VBV de maatregelen van 
Poolse overheid inzake de betrok-
kenheid van Polen m.b.t. de Joden-
vervolging in hoge mate bekritiseert. 
Wij hebben grote bezwaren tegen 
het witwassen van criminaliteiten ge-
pleegd in Polen gedurende de Holo-
caust. De betrokkenheid van de Ar-
mia Krajowa bij de moord op joden 
die trachtten te vluchten is onmisken-
baar. Dit leger was de militaire arm 
van de Poolse regering in ballingschap 
in Londen. Iedere vorm van het ont-
kennen van deze daden is inaccepta-
bel en een belediging voor de slacht-
offers.

Dat: Israël meer dan 1300 bedrijven heeft die actief zijn in de medisch wetenschap-
pelijke ontwikkeling en industrie. Meer dan 65% is gericht op de technologische ont-
wikkeling. De bedrijven zijn ontstaan uit de top van de wetenschap en onderzoek-
sinstellingen. Het betreft apperatuur van o.a. Digitale Beeldvorming-systemen, Me-
dische lasers. Tele-geneeskunde, Vroeg diagnostiek etc.

Dat: De Stichting Elah in Tel Aviv psy-
chosociale hulp biedt aan Nederlandse 
oorlogsoverlevenden in Israël.
Met de jaren worden bijna alle over-
levenden meer geconfronteerd met 
de gevolgen van hun oorlogservarin-
gen. Ze hebben vaak sterke behoefte 
aan Nederlandstalige contacten en/of 
psychosociale zorg. Elah beantwoordt 
deze hulpvraag. De organisatie heeft 
professionele opbouwwerkers, maat-
schappelijk werkers en therapeuten in 
dienst en coördineert een netwerk van 
vrijwilligers. Woont u in Israël en heeft 
u behoefte aan contact neem dan con-
tact op met de redactie van dit blad.

ONDERHANDELINGEN MET 
NEDERLANDSE SPOORWEGEN 
INZAKE TRANSPORTEN  
GEDURENDE WOII

derland zijn gedropt (Nationaal Archief )
“Hoe kan uw lichaam zich in vredesnaam 
de omgeving herinneren waarin het in de 
baarmoeder werd blootgesteld - en ont-
houdt dat decennia later?” Vroeg Bas He-
ijmans, een geneticus aan het Leids Uni-
versitair Medisch Centrum in Nederland.
Dr. Heijmans, Dr. Lumey en hun collega’s 
publiceerden woensdag een mogelijk ant-
woord, of een deel ervan, in het tijdschrift 
Science Advances. Hun onderzoek sug-
gereert dat de Nederlandse hongerwin-
ter bepaalde genen in ongeboren kinde-
ren tot zwijgen heeft gebracht - en dat ze 
sindsdien stil zijn gebleven.

De studie van deze lange-termijn gen-
controle wordt epigenetica genoemd
Hoewel alle cellen in het lichaam van een 
persoon dezelfde genen delen, zijn ver-
schillende genen actief of stil in verschil-
lende cellen. Dat programma is groten-
deels voor de geboorte op zijn plaats ver-
grendeld. Maar wetenschappers hebben 
geleerd dat latere ervaringen - zeg maar 
blootstelling aan een virus - ervoor kun-
nen zorgen dat cellen een gen stilleggen 
of hun activiteit stimuleren, soms perma-
nent.
De studie van deze lange-termijn gencon-
trole wordt epigenetica genoemd. On-
derzoekers hebben moleculen geïdenti-
ficeerd die cellen gebruiken om DNA te 
programmeren, maar hoe die hulpmidde-
len werken, is niet helemaal duidelijk. 
Een van de best bestudeerde is een mole-
culaire CAP (of CRP genaamd) - een me-
thyl-groep. Op miljoenen plekken in ons 
DNA kunnen genen een methylgroep 
bevatten. Ze lijken genen tot zwijgen te 
brengen - althans, onderzoekers hebben 
ontdekt dat zwijgende genen vaak een 
verzameling methylgroepen hebben die 
op de loer liggen.
Veel onderzoekers hebben gespeculeerd 
dat prenatale aandoeningen de gezond-
heid van mensen gedurende hun hele le-
ven kunnen beïnvloeden en sommigen 
speculeren dat methylgroepen of andere 
vormen van epigenetica deze zogenaamde 

foetale programmering in werking stellen. 
Maar het is moeilijk om dat idee aan een 
strenge test te onderwerpen. 
De Nederlandse hongerwinter kon een 
kans bieden, beseften dr. Heijmans en dr. 
Lumey.
Toen Dr. Lumey voor het eerst begon 
met het bestuderen van het Nederland-
se Honger Winter-cohort(=studiegroep) 
in de jaren 1990, nam hij bloedmonsters 
van duizenden personen van middelba-
re leeftijd. Hij nam ook monsters van hun 
broers en zussen, geboren vóór of na de 
hongersnood.
Ruim tien jaar later konden hij en zijn col-
lega’s profiteren van krachtige nieuwe 
technologie voor het detecteren van me-
thylgroepen in bloedcellen. Ze haalden 
DNA uit de monsters en plaatsten het in 
een apparaat dat in staat was methylgroe-
pen te vinden op bijna 350.000 plekken op 
het genoom.

Op zoek naar vreemde patronen
Vervolgens keken de onderzoekers naar 
vreemde patronen. Ze zochten naar me-
thylgroepen die gebruikelijk waren in 
het Nederlandse Honger Winter-cohort 
maar bij hun broers of zussen ontbraken. 
Daarna richtten ze hun aandacht op de 
gezondheid van deze onderdanen. Ze sor-
teerden mensen bijvoorbeeld op basis van 
hun body mass index en zochten naar me-
thylgroepen die ongewoon vaak voorkwa-
men bij mensen met overgewicht.
Ten slotte hebben de onderzoekers de 
resultaten samengevoegd - en een aantal 
methylgroepen aangetroffen die op late-
re leeftijd verband hielden met zowel de 
hongersnood als gezondheidsomstandig-
heden. “We waren in staat om de drie 
punten te verbinden,” zei Dr. Lumey.
Dr. Lumey en zijn collega’s stellen voor 
dat deze methylgroepen verstoren hoe 
cellen normaal gesproken genen gebrui-
ken. Eén methylgroep die is gekoppeld 
aan een hogere body mass index kan mo-
gelijk een gen stilleggen dat PIM3 heet en 
dat betrokken is bij het verbranden van de 
brandstof van het lichaam.
Dus hier is de theorie: misschien heeft de 
Nederlandse hongerwinter een methy-
lgroep toegevoegd aan foetussen die ge-
boren zijn door uitgehongerde moeders, 
waardoor het PIM3-gen minder actief was 
- en dit bleef doen voor het leven.

Het resultaat? “Misschien is je metabo-
lisme in een lagere versnelling gezet”, 
zei Dr. Heijmans”
Dr. Heijmans zn zijn collega’s bestudeer-
den dezelfde methylgroepen in spiercel-
len, vetcellen en andere weefsels die ze 

van kadavers kregen. Bij een bepaalde 
persoon was het patroon ongeveer het-
zelfde.
Toch zei dr. Heijmans dat de nieuwe stu-
die moet worden opgevolgd, bijvoorbeeld 
met zorgvuldig gecontroleerde experi-
menten op dieren die meer licht kunnen 
werpen op hoe de voedselvoorziening van 
een zwangere moeder de epigenetica van 
haar nakomelingen beïnvloedt.
Als wetenschappers de slepende myste-
ries van de Nederlandse hongerwinter 
kunnen oplossen, kunnen ze ook enke-
le aanwijzingen krijgen over hoe andere 
soorten stress de gezondheid van kinde-
ren kunnen herprogrammeren nog voor 
ze zijn geboren.
Dr. Lumey speculeerde dat epigenetische 
profielen op een dag artsen in staat zou-
den stellen veranderingen te detecteren 
die veel later in het leven tot problemen 
zouden leiden. “Je hoeft niet te wachten 
tot je zestig jaar bent,” zei hij.
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Aanvragen notulen?  
netpol@zonnet.nl 

www.vbvinfo.nl    info@vbvinfo.nl

Agenda ALV 2018:
1. Opening algemene leden-
vergadering om 10.45 uur

2. Welkomstwoord en inleiding 
door Flory Neter, voorzitter

3. Verslag ledenvergadering 
19-03-2017 en goedkeuring
Dit verslag is integraal opgenomen 
in het archief, zie www.vbvinfo.nl 

4. Verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag 2017 
en de begroting van 2018 kunt u altijd 
schriftelijk stellen via info@vbvinfo.nl  
Steeds wordt geprobeerd om uw vra-
gen per kerende mail te beantwoorden.

5. Verslag kascontrolecommissie 

en goedkeuring  
financieel verslag 2017

6. Decharge van het bestuur 
voor het in 2017 gevoerde beleid

7. Benoeming leden kas-
controlecommissie 2018

8. Overgang van Vereniging 
VBV naar Stichting VBV

9. Voorstellen voor een huis-
houdelijk reglement

10. Ontwikkelingen en lo-
pende zaken

11. Rondvraag en Sluiting

Het VBV-bestuur is dringend op zoek 
naar bestuursleden uit de tweede 
generatie om haar bestuur te verjongen. 
Doel is om samen de transitie te maken 
naar een toekomst waarbij het VBV haar 
leden op adequate wijze van informa-
tie en ondersteuning kan blijven voor-
zien. Gevraagd wordt naar personen die 
kunnen voldoen aan het volgende pro-

fiel: tussen de 45-65 jaar, vrouw of man, 
bestuurlijke ervaring, tegen een stootje 
kunnen, visie en humor, een maatschap-
pelijke, professionele, paramedische, 
medische of juridische opleiding of ach-
tergrond strekt tot aanbeveling. 
Voor meer informatie of sollicita-
tie stuurt u eenvoudig een email naar: 
info@vbvinfo.nl (o.v.v. ‘bestuursfunctie’).

Geacht VBV-lid, geachte lezer, 

Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op zondag 18 maart 2018 in hotel CASA 400 in Amsterdam. 
Naar aanleiding van de perikelen rond de belastingheffing door de overheid hebben wij 
journalist Hans Knoop uitgenodigd het middag-programma te verzorgen. 
Wij hopen u allen 18 maart aanstaande te mogen verwelkomen! 
Namens het VBV bestuur, Flory Neter-Polak. 

> Vul snel de bijgesloten KAART in! 
En meldt u aan voor deelname alge-
mene ledenvergadering en/of lunch op 
zondag 18 maart 2018.  Lunch (met 
kroketten) voor leden en introducees 
10,- euro per persoon. U kunt dit be-
drag overmaken of met gepast geld bij 
binnenkomst betalen. Vul daarom de 
bijgesloten kaart in en doe deze van-
daag nog voldoende gefrankeerd op de 
post  (het liefst voor 01 maart 2018). 

LET OP: In verband met veiligheids-
maatregelen is de tafel voor registratie 
verplaatst naar de 1ste etage direct bij de 
zaalingang  verplaatst! 

Algemene Ledenvergadering
Zondag 18 maart 2018

Aanvang: 10.45  uur (zaal open: 9 uur)
Locatie: Hotel CASA 400, A’dam

Routebeschrijving naar
locatie CASA 400 
Op de ringweg A10 neemt u de afslag 
S112 en gaat dan richting centrum naar 
het verkeersplein bij het Amstel station. 
Op de rotonde neemt u de eerste afslag 
naar rechts richting centrum. 
Direct bij de stoplichten gaat u rechtsaf 
de Ringdijk op aan de rechterkant ziet u 
nu Hotel Casa 400 Amsterdam. 

Publicist, jour-
nalist Hans 
Knoop, on-
der meer be-
kend van de 
opsporing, ar-
restatie en ver-
oordeling van 
oorlogsmis-
dadiger Pie-
ter Menten en 
de documentaire ‘De zaak Menten’ naar 
het boek van zijn hand. Hans Knoop zal 
een inleiding houden over ‘De nog im-
mer moeizame relatie met Polen’. 

Gastspreker 
middagprogramma

Nieuwe Bestuursleden gezocht:


