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In 102.000 stenen krijgen 
de slachtoffers een naam

Lees verder op de volgende pagina >

Eerder dit jaar werd de geplande jaarlijk-
se bijeenkomst in Casa 400 in Amster-
dam afgelast in verband met alle  risico’s 
en overheidsbepalingen rond het Corona-
virus. Als alternatief was een nieuwe bij-
eenkomst gepland op 13 september 2020. 
Helaas kan door het Coronavirus ook 
deze bijeenkomst geen doorgang vinden. 
Als alternatief hebben we een uitgebreide 
Zoomsessie geregeld. Degenen die mee-
doen, dienen zich wel ruim van te voren 
per e-mail aan te melden (info@vbvinfo.
nl). Na de aanmelding krijgt u van ons via 
de e-mail een digitale code toegestuurd 
waarmee u eenvoudig op zondag 13 sep-
tember kunt inloggen.
Natuurlijk kan deze manier van vergade-
ren niet tippen aan onze jaarlijkse infor-
matieve en vooral gezellige bijeenkomst. 
Maar nood breekt wetten. En elkaar op 
deze digitale manier ontmoeten heeft 
ook zo zijn voordelen want iedereen waar 
ook ter wereld kan dan via zijn of haar 
computer, laptop of tablet inloggen om 
zo onze bijeenkomst op deze alternatie-
ve manier mee te maken. Dit jaar zullen 
we geen gastsprekers hebben omdat we 
puur informatie willen uit wisselen.
Helaas kan er niet steeds worden gescha-
keld om mensen aan het woord te laten 
omdat dit te rommelig en te moeilijk zou 
worden voor ons. Ook voor ons is deze di-
gitale bijeenkomst nieuw. Maar mocht u 
vragen hebben, stuur ons die dan tevoren 
toe zodat deze kunnen worden beant-
woord tijdens de bijeenkomst.
Helaas zult u wel voor uw eigen kopje kof-
fie moeten zorgen. Wij hebben nog geen 
trucje gevonden om digitaal koffie te ser-
veren. Tot 13 september! En doe mee!

VBV-bijeenkomst gaat  
op 13 september digitaal!

Logistiek gezien is het een ingewikkeld 
proces. Simpelweg omdat het alfabet bo-
venaan begint maar het metselen van de 
stenen onderaan begint. Om elke risico op 
fouten uit te sluiten en alles zo goed mo-
gelijk te laten verlopen is er eerst gewerkt 
met modellen.
Daar zijn Legosteentjes voor gebruikt. 

Maar ook nu het echte werk is begonnen, 
wordt er regelmatig gecontroleerd bij het 
stapelen van de stenen op pallets waarop 
ze worden vervoerd. En tot slot wordt er 
gedacht aan vrijwilligers die na het metse-
len nog een keer controleren of inderdaad 
het proces tot een goed einde  is gebracht 

GORINCHEM – Uit een fabriek in het  Zuid-Hollandse Gorinchem komt 
deze maanden mooi en bijzonder nieuws. Daar worden in 102.000 ste-
nen voor het namenmonument in Amsterdam de namen, geboortedata 
en leeftijden van de slachtoffers van de Holocaust gegraveerd. Het werk 
wordt gedaan door een robot en gaat ongeveer vijf maanden duren.

Ook meekijken? Meldt u nu  
aan via: info@vbvinfo.nl
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en alle namen inderdaad op volgorde in het 
monument zijn aangebracht. Kortom, men 
laat niets aan het toeval over.

Zorgvuldig
Daarnaast worden de stenen extra zorg-
vuldig behandeld. Het gaat hier tenslot-
te niet om ’ordinaire’ stenen waarmee hui-
zen worden gebouwd. Dat zijn de mensen 
die aan dit proces werken, zich terdege be-
wust. Zij beschouwen terecht elke steen 
als een kleine herdenkingssteen. Een mo-
numentje op zich. Daarom wordt er ook 
op de bouwplaats met kleine hoeveelhe-
den tegelijk gewerkt. Zodat deze bijzonde-

re stenen niet eerst als een enorme stapel 
op de bouwplaats komen te staan.
Bij het aanbrengen van de stenen wordt er  
geen gebruik gemaakt van cement maar 
worden ze omwille van een stevigere con-
structie verlijmd. Ook hiervoor geldt dat 
de bouwers niet over één nacht ijs gaan. 
De bouwploeg zet, voordat men echt aan 
de gang gaat een proefmuurtje neer om 
te testen of alles gaat, zoals er is bedacht. 
Vervolgens krijgen de hoekstenen, maar 
liefst 6800 in totaal extra aandacht. Het 
aanbrengen daarvan is zo ingewikkeld dat 
ze  stuk voor stuk handmatig moeten wor-
den gelijmd.

AMSTERDAM - We blijven nog even bij 
het namenmonument. Voor hun eind-
examen hebben 55 leerlingen van het 
Mediacollege Amsterdam nagedacht 
over het Nationaal Holocaust Namen-
monument. Het Nederlands Auschwitz 
Comité had ze vooral gevraagd mee te 
denken over een manier om de jeugd 
beter te bereiken.

Met die opdracht zijn ze op pad gegaan 
en hebben leeftijdsgenoten geïnter-
viewd en overlevenden gefilmd. Maar 
ook werden er reportages gemaakt in 
Westerbork, van gedachten gewisseld 
met de directie van het Verzetsmuse-
um en daarnaast zich bediend van alle 
digitale kanalen waarop de jeugd te vin-
den is.

Het resultaat is een heel pakket aan 
ideeën en aanbevelingen waarmee het 
Auschwitz Comité gericht aan de slag 
kan. Bovendien zijn alle studenten die 
aan dit project mee hebben gewerkt ge-
slaagd en binnen het Auschwitz Comi-
té wordt gedacht om ook voor het vol-
gend schooljaar mee te werken aan een 
eindexamenopdracht.
Het Mediacollege heeft tevens de na-
men geadopteerd van de 31 joodse leer-
lingen van de toenmalige Amsterdam-
sche Grafische School die in 1941 de op-
leiding moesten verlaten, uit Amster-
dam zijn weggevoerd en vermoord in 
de vernietigingskampen in Polen. Deze 
jongeren woonden in de omgeving van 
de Dintelstraat, waar destijds de Am-
sterdamsche Grafische School stond.
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Studenten denken mee
over Namenmonument

Waarom 
het vbv?

Het VBV is een platform 
waar mensen informatie 
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Help het vbv helpen met uw  

donatie: vbvinfo.nl/aanmelden
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Stuur Flory Neter een  email: 
info@vbvinfo.nl
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bied ik vandaag namens de regering excuses 
aan voor het overheidshandelen van toen. 
Dat doe ik in het besef dat geen woord zo-
iets groots en gruwelijks als de Holocaust 
ooit kan omvatten. Aan ons, de generaties 
van na de oorlog, is de opdracht te blijven 
herdenken. Om de doden met hun volle 
naam te eren. Steeds opnieuw rekenschap 
af te leggen. Samen pal te staan in het hier 
en nu." Die tekst kan in één zin worden sa-
mengevat: ’Het herdenken van slachtoffers 
doe je met de levenden en dat zijn wij.” 

NS-directeur Roger van Boxtel laat in een 
reactie weten de opmerking over ’aardigste 
antisemieten’ te betreuren en ’door collec-
tief te herdenken daar een goede invulling 
aan te geven.’ 

Oorzaak van deze slapeloosheid was 
het Zoomgesprek dat ze had op 26 
juni met de top van de NS. Naar 

aanleiding van dat gesprek besloot ze van 
Boxtel een persoonlijke brief te schrijven, 
waarin ze zich afvraagt of de mensen dan 
toch gelijk hebben als zij zeggen dat Ne-
derland het land is met de ’aardigste anti-
semieten’.  
Thuis in het West-Friese dorpje Schellink-
hout zegt de voorzitter over die opmer-
king: “Van Boxtel voelde dit als een aantij-
ging maar hij heeft de strekking van mijn 
opmerking niet begrepen. Ik heb er de ma-
nier waarop de NS de slachtoffers van de 
Holocaust denkt te herdenken, willen dui-
den. De NS maakt vijf miljoen euro vrij ter 
ondersteuning van de herinneringscentra 
Westerbork, Kamp Vught, Kamp Amers-
foort en de gevangenis in Scheveningen, 
het zogeheten Oranjehotel. Voor advies is 
het NIOD ingeschakeld maar de joodse or-
ganisaties zijn er niet bij betrokken en is 
ook niets gevraagd. Bovendien wat heeft 
het Oranjehotel met de joden-vervolging 
te maken gehad?”
 
Onderzoek
Flory Neter vervolgt: “Wij als VBV heb-
ben er samen met andere joodse organi-
saties op gehamerd dat de 102.000 man-
nen, vrouwen en kinderen die in de kam-
pen zijn vermoord niet mogen worden ver-

VBV-voorzitter Flory Neter schrijft brief aan Van Boxtel

’Herdenken van de slachtoffers doe 
je met de levenden en dat zijn wij’
SCHELLLINKHOUT – In de brief die Flory Neter, voorzitter van het Ver-
bond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) aan Roger 
van Boxtel, de vertrekkende directeur van de Nederlandse Spoorwegen 
schreef, zegt ze slecht te hebben geslapen. 

“Zelfs bij het enige  
gesprek dat we met de  

NS hadden, was Van  
Boxtel niet eens aanwezig”

geten. Daarom hebben het Centraal Joods 
Overleg, de World Jewish Restitution Or-
ganization en het VBV na de aanbevelingen 
van de Commissie-Cohen de NS voorge-
steld om bijstand aan de overlevenden en 
hun families te verlenen en wetenschappe-
lijk onderzoek naar de gevolgen van de Ho-
locaust op de tweede en derde generatie 
mogelijk te maken. Dat voorstel is keihard 
afgewezen. Mijn brief naar Van Boxtel gaat 
niet over feiten maar over deze gevoelens. 
Ik had gehoopt op begrip maar in plaats 
daarvan lijkt beslissing over de steun van 
de vier genoemde centra in beton gegoten. 
Het is alsof Van Boxtel heeft gedacht: ‘Wie 
betaalt bepaalt.’’
 
Werkelijke reden
Flory Neter vraagt zich nog steeds af wat 
de werkelijke reden is waarom de NS nooit 
wilde overleggen?
“Ooit keek iedereen een andere kant op 
toen de treinen reden. Daar lijkt het nu 
weer op. De commissie Cohen adviseerde 
de NS te overwegen om in samenspraak 
met de betrokken groeperingen tot een 
collectieve uiting van erkenning te komen 
van het leed en het lot van de slachtoffers. 
In plaats daarvan worden we weer niet ge-
zien, niet gehoord en lijken we niet te be-
staan. Zelfs bij het enige gesprek dat we 
met de NS hadden, was Van Boxtel niet 
eens aanwezig.”
Ze besluit: ,,Natuurlijk heb ik begrip voor 
de moeilijke situatie waarin Nederland zich 
dank zij Corona bevindt, maar als je elkaars 
gedachtengoed en ideeën over dit lood-
zware onderwerp niet hebt afgetast, zal 
het nooit tot een oplossing en moreel ein-
de kunnen leiden waarin alle partijen zich 
kunnen vinden.”
Ze citeert minister-president Rutte: “Nu de 
laatste overlevenden nog onder ons zijn, 

Foto: beeldbank ns.nl
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SCHELLINKHOUT – Naast de brief aan 
Roger van Boxtel, de directeur van de 
NS, heeft voorzitter Flory Neter namens 
het VBV ook een brief met een aantal 
vragen aan Job Cohen, de voorzitter van 
het bestuur van de Stichting Individue-
le Tegemoetkoming Slachtoffers WOII 
Transporten NS gestuurd. Daarin vraagt 
zij onder andere hoeveel aanvragen voor 
een individuele tegemoetkoming zijn in-
gediend. 

Maar ook hoeveel aanvragen zijn afge-
wezen en waarom. De organisaties wil-
len met deze vragen meer duidelijkheid  
over de hele procedure rond de toewij-
zing van de individuele tegemoetkomin-
gen. Bijgaand kunt u de brief lezen.

> Tot nu toe heeft het VBV daar overi-
gens nog geen antwoord op gekregen. 

Het vbv is een stichting met vrienden/donateurs die zich inzet om zaken rond de uitvoering van de oorlogswetten verbeterd en/of vereenvoudigd te krijgen.
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Aan het bestuur van de Stichting Individuele
Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS
Tav. de heer J. Cohen
Prins Bernhardplein 200
1097 JB  Amsterdam

Geachte heer Cohen,

Nu de mogelijkheid om een aanvraag voor een tegemoetkoming volgens het  
Uitkeringsregelement Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS 
is gesloten, verzoek ik u namens:

• Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers,
• Centraal Joods Overleg,
• World Jewish Restitution Organization,
• Claims Conference Western-Europe,
• Avraham Roet holocaustoverlevende NL/IL,

om mij te voorzien van de volgende informatie:

1. Het totaal aantal ingediende aanvragen.
2. Het totaal aantal afwijzingen tot 5 augustus 2020.
3. Het aantal aanvragen onderscheiden naar Joods, Roma en Sinti.
4. Het aantal afwijzingen onderscheiden naar Joods, Roma en Sinti.
5. Een opgave van de meest voorkomende gronden voor de afwijzingen.
6. Het totaal aantal toewijzingen tot 5 augustus 2020 met toepassing van de  

zogenaamde hardheidsclausule (artikel 8 van het Uitkeringsreglement).
7. Het totaal uitgekeerde bedrag aan tegemoetkomingen,  

exclusief de collectief bedoelde vijf miljoen euro.

U bij voorbaat dankend en uw antwoord spoedig tegemoet ziend,

Verblijf ik met vriendelijke groet,

Flory Neter,
voorzitter VBV

stichting verbond
belangenbehartiging

vervolgingsslachtoffers

Vervolgingsoverlevenden WO-II
& Naoorlogse generatie

verbond
belangenbehartiging

vervolgingsslachto�ers

VBV vraagt namens aantal organisaties meer duidelijkheid
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