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Huurverhoging voor
Joden in het getto
L. Vogelaar

Schoremstad, heette
Asterdorp in de volksmond.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werden 305 Joden verplicht er te
gaan wonen, in afwachting van
deportatie. Waarop ze prompt
een forse huurverhoging kregen
opgelegd.

AMSTERDAM.

VOLOP LENTE
De natuur gaat haar eigen gang. Zoals langs de N225 tussen Rhenen en Utrecht, waar het volop lente is.
Door de relatief zachte winter in combinatie met enkele zonnige dagen schieten de krokussen als paddenstoelen uit
de grond. Sneeuwklokjes doen hetzelfde en narcissen bloeien al sinds december. beeld VidiPhoto

AMERONGEN.

Gratis digitale zaken regelen in de bieb
Redactie binnenland

De Belastingdienst,
de Koninklijke Bibliotheek
en de openbare bibliotheken
gaan samenwerken om mensen
ondersteuning te bieden bij
het digitaal zaken doen met de
overheid.

DEN HAAG.

De partijen ondertekenden giste
ren in Den Haag een samenwer
kingsovereenkomst.
Het is de bedoeling dat alle 800
vestigingen van openbare bibli
otheken in Nederland gratis toe
gang gaan geven tot computers
met internet en tot printfacilitei

ten, zodat burgers er desgewenst
online zaken kunnen doen met de
overheid.
De meeste Nederlanders regelen
hun zaken tegenwoordig online.
Voor sommigen is toegang tot en
het gebruik van de computer ech
ter geen vanzelfsprekendheid en
blijkt de stap naar digitalisering
groot, aldus de initiatiefnemers.
Daarom zullen cursussen worden
aangeboden om mensen te leren
hoe ze digitaal zaken met de over
heid moeten doen.
Bibliotheken gaan daarnaast
maatschappelijke organisaties uit
nodigen om op uiteindelijk 150
locaties belastingspreekuren te

houden voor hulp bij belasting en
toeslagzaken. De Koninklijke Bi
bliotheek vervult hierin een coör
dinerende rol.
Arno Heltzel, woordvoerder van
de ouderenbond Unie KBO, rea
geert positief op het plan. „Uit
onderzoek door Unie KBO blijkt
dat zo’n 600.000 senioren met de
nodige hulp digitale vaardigheden
machtig kunnen en willen wor
den. Dit initiatief biedt hen kan
sen. Een even grote groep, vooral
75plussers, zegt het niet te zien
zitten om nog met een computer
te leren omgaan. Voor hen moet
er voorlopig een papieren of tele
fonisch vangnet blijven bestaan.”

Het wijkje in AmsterdamNoord
was voor politicoloog Stephan
Steinmetz onderwerp van studie.
Hij promoveerde er gisteren op
aan de Universiteit van Amster
dam.
”Ontoelaatbaren”, asocialen,
vormden de doelgroep waarvoor
de 132 huisjes in 1927 werden
neergezet op een industrieterrein.
Met een muur eromheen.
Ontoelaatbaren, in een heel
ander opzicht, waren voor de
Duitsers de Joodse inwoners van
Nederland. Ze werden samenge
dreven in Amsterdam, voordat
ze op transport moesten naar
Westerbork, doorgangskamp op
weg naar vernietiging.
De sociale huurwoningen in As
terdorp waren van de Gemeente
lijke Woningdienst, en die ving er
rijkssubsidie voor. Maar in 1942
vorderde de bezetter het wijkje
ten noorden van het IJ en zette
er Joden in. De woningdienst
vreesde dat die minder armlastig

waren dan de oorspronkelijke
doelgroep. Ze zouden dus ”scheef
wonen”, in een te goedkoop huis.
En dús zou de eigenaar geen rijks
subsidie meer krijgen.
Om dat te ondervangen, trok
de woningdienst de huren fors
omhoog, met wel 25 tot 30
procent. De Joden moesten ook
een borgsom betalen. De overle
venden kregen die nooit terug.
Tegelijk declareerde de gemeente
forse bedragen bij het Rijk en bij
de bank Lippmann, Rosenthal en
Co, die het afgepakte Joodse geld
beheerde.
De bezorgdheid was overigens
onterecht: de tijdelijke bewoners
waren helemaal niet vermogend.
Al eerder in 1942 waren alle Jo
den gedwongen hun bezittingen
–op 250 gulden na– in te leveren.
„Kille bureaucratische docu
menten” kwam de promovendus
tegen in de archieven. „Als het
kan, ga ik de vergoeding zeker
claimen”, kondigt een van de
vroegere bewoners aan in Het Pa
rool. Toen de Duitsers ook huizen
in de Transvaalbuurt vorderde
om er Joden onder te brengen,
werden daar de huren eveneens
met 25 tot 30 procent verhoogd.
”Asterdorp”, luidt de titel van
Steinmatz’ proefschrift kortweg,
maar de ondertitel zegt meer:
”Een Amsterdamse geschiedenis
van verheffing en vernedering.”

Aangifte PVV tegen Heemels
De Limburgse PVV-fractie gaat aangifte
doen tegen voormalig fractievoorzitter en penningmeester
Michael Heemels. Dat liet
waarnemend fractievoorzitter
Housmans van de PVV-Limburg gisteravond weten.
Heemels biechtte eerder op
de dag op „financiële misstappen” te hebben begaan.
Ook stapte hij gisteren op als
persvoorlichter van Wilders.
„De PVV-fractie accepteert dit
soort gedrag zoals het handelen van Heemels niet van
andere partijen en derhalve

MAASTRICHT (ANP).

dan ook zeker niet van eigen
mensen”, aldus Housmans.
Heemels’ misstappen zijn voor
een belangrijk deel ingegeven
door problematisch drugs- en
drankgebruik, liet hij in een
persverklaring weten. Dat gebruik zou in belangrijke mate
toegenomen zijn „ter verwerking van stress en werkdruk.”
Hij benadrukte dat hij dit
niet als excuus aanvoert, maar
„louter als verklaring voor
zijn irrationeel handelen.”
Heemels heeft intussen professionele hulp gezocht voor zijn
drugs- en drankprobleem.

Geraakt door foto met „intens verdrietige” moeder
Gevangenen krijgen
voorlichting over
herstelbemiddeling
J. Visscher

„Meneer, beseft u
wel wat u deed? Weet u wat het
met je doet als je de dood in de
ogen kijkt?” Die opmerking van
een getraumatiseerde vrouw,
slachtoffer van een misdrijf,
brak overvaller Reynaldo Adames (31) uit Schiedam.
NIEUWEGEIN.

„De vrouw sprak met bibberende
stem. Het was alsof mijn eigen
moeder me aankeek. Voor het
eerst voelde ik me schuldig”,
vertelde Adames gisteren in de
gevangenis van Nieuwegein. De
jongeman ontmoette de getrau
matiseerde vrouw tijdens een
rondleiding toen hij vastzat in de
gevangenis. „Ik werd door haar
opmerking geconfronteerd met
mijn eigen daden. Ik kreeg het

moeilijk. Ik dacht bijvoorbeeld
aan een opmerking van een
vrouw tegen wiens hoofd ik een
vuurwapen had gehouden. „Me
neer, maak me niet dood. Mijn
man wacht thuis op mij”, zei ze.
Voorheen vond ik mezelf geen
dader. Als een officier van justitie
zei dat de samenleving geschokt
is, deed me dat niks. Ik had geen
band met die samenleving.”
In de Nieuwegeinse bajes
was gisteren de afsluiting van
de zogeheten herstelestafette,
georganiseerd door de Dienst
Justitiële Inrichtingen en Slacht
offer in Beeld, een organisatie die
daders en slachtoffer met elkaar
in contact brengt. Sinds eind 2014
waren er in alle 25 gevangenis
sen ”dagen van herstel”. Daar
kregen 1100 medewerkers en 500
gedetineerden voorlichting over
de mogelijkheden van een slacht
offerdadercontact. Doel van zo’n
herstelbemiddeling is bijvoor
beeld dat een dader zijn excuus
aanbiedt. Zo’n 150 gevangenen
meldden zich sinds eind 2014 aan

voor zo’n bemiddeling.
Adames, die met enkele kom
panen gewapende overvallen
pleegde en 6,5 jaar cel kreeg,
sprak onder begeleiding van
Slachtoffer in Beeld met diverse
van zijn slachtoffers. „Dan merk
je hoeveel impact een overval
heeft. Van een
vrouw die we
hadden over
vallen, hoorde
ik dat ze ziek
was gewor
den.”
Ventje
Jack Keijzer
ging vorig jaar
beeld RD
in gesprek met
een van de moordenaars van zijn
zoon Pascal. De 16jarige jongen
werd in 2007 om het leven ge
bracht door twee mannen.
Het gesprek deed Keijzer goed.
„Tijdens de rechtszittingen was
de proceshouding van de daders
tenenkrommend. Ik vroeg ik me
af of de mannen wel inzagen
Keijzer.

wat ze ons hebben aangedaan.
Pascal is op een vreselijke manier
vermoord. Een van de daders reed
met een auto over zijn lichaam.
Ik heb me jaren afgevraagd:
Waaróm vermoorden twee man
nen zo’n ventje? Tijdens het
daderslachtoffergesprek vertelde
de drugsverslaafde dader dat hij
dat niet wist. Hij herinnerde zich
nauwelijks iets van het drama.
Voor mij kwam toen helderheid:
ik zal nooit weten waarom de
mannen die misdaad pleegden.
Ik probeer die vraag dan ook uit
mijn systeem te wissen.”
Keijzer confronteerde de dader
met het leed bij de nabestaanden.
„Ik vertelde hoe afschuwelijk
het was toen we het lichaam van
onze zoon in het mortuarium in
Hoorn zagen. Het leven van mijn
moeder stopte eigenlijk na de
dood van haar kleinzoon Pascal.
Ze ging volop roken. Ook liet ik
de dader een foto zien waarop
mijn vrouw staat tijdens een
herdenkingsdag. Op die foto kijkt
mijn vrouw ongekend verdrietig.

De dader was geëmotioneerd.
Hij hield die foto een tijdje vast.”
Keijzer is ervan „overtuigd” dat
de moordenaar tijdens het ge
sprek „werkelijk spijt” betuigde.
„Hij las een spijtbrief voor; een
mooi verhaal. De tranen liepen
over zijn wangen.”
Directeur Ton
Golstein van
de gevangenis
in Nieuwe
gein bezocht
enkele dagen
van herstel.
Het verheugt
hem dat 150
gedetineerden
Adames.
zich aanmeld
beeld RD
den voor her
stelbemiddeling. „Als slachtoffers
vertellen hoe een misdrijf hun
leven kapotmaakt, knaagt dat
vaak aan daders. Nee, zeker niet
iedere gedetineerde heeft inte
resse in slachtofferdadercontact.
Maar als één gevangene door zo’n
traject tot inkeer komt, is dat
pure winst.”

