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Geachte heer Cammenga,
Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van de lijst ten behoeve van
onder andere de Joodse Tweede We re ld oorlogslachtoffers en hun nabestaanden.
Op de lijst staan de organisaties vermeld waar de slachtoffers en hun
nabestaanden informatie kunnen inwinnen over hun tijdens de Tweede
Wereldoorlog omgekomen/vermiste verwanten. De nog levende Tweede
Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden worden aldus in staat gesteld om
op een snelle en afdoende wijze de weg te vinden naar de juiste instantie(s) om
de door hen gewenste informatie te verkrijgen over hun omgekomen en/of
vermiste verwanten. Dankzij uw jarenlange Inspanningen kan de zoektocht van
nog in leven zijnde Tweede Wereldoorlogslachtoffers en/of hun nabestaanden
naar informatie over hun omgekomen dierbaren aanzienlijk worden bekort.
Ik ben het volledig met u eens dat het belangrijk is dat belanghebbenden op de
hoogte zijn van het bestaan van deze lijst. Uw Inspanningen om het bestaan van
deze Ujst via gemeenten zo ruim mogelijk bekend te maken verdienen dan ook
ondersteuning. Uw inzet om de Informatievoorziening voor de Tweede
Wereldoorlogslachtoffers en hun nabestaanden te verbeteren verdient sympathie
en waardering.
Ik zal een brief doen uitgaan waarin ik de burgemeesters attendeer op het
bestaan van de lijst en het belang daarvan voorde nabestaanden.
Ik wens u dan ook van harte toe dat de door u benaderde burgemeesters en
gemeenten optimaal zullen meewerken aan het bekendmaken van de lijst.
DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRUKSRELATIES,
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