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In uw brief van 8 november 2016 vraagt u 
nogmaals aandacht voor de fiscale behan-
deling van de Getto-uitkeringen die door 
de Deutsche Rentenversicherungen wor-
den uitbetaald op grond van het ZRBG 
(Gesetz zur Beschäftigungen von Renten 
aus Beschäftigungen in einem Ghetto van 
20.06.2002).
U schrijft dat de Getto-uitkeringen al-
leen het karakter van pensioen heb-
ben doordat de Duitse wetgever bij de 
totstandkoming van het ZRBG gebruik 
heeft gemaakt van ficties om in feite 
de betaling van smartengelden aan nog 
geen 150 personen mogelijk te maken.  
U dringt er nogmaals op aan om deze in-
komsten van heffing vrij te stellen.
Op 30 november 2016 hebt u in een ge-
sprek met de heer Fijen van mijn ministe-
rie aangegeven het op prijs te stellen een 
mondelinge toelichting te kunnen geven 
op uw brief. Deze bespreking heeft op 5 
april jI. plaatsgevonden. Bij deze bespre-
king was u vergezeld van de heren Neter 
en Neeter. 
In mijn brief van 13 juni 2016 heb ik toe-
gelicht dat de Getto-uitkeringen volgens 
de Nederlandse wettelijke bepalingen be-
lastbare periodieke inkomsten zijn (afde-
ling 3.5 van de Wet inkomstenbelasting 
2001). Er is namelijk geen sprake van een 
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som ineens, de uitkeringen hebben een in-
komenskarakter en zijn bedoeld als aanvul-
ling voor het levensonderhoud. Voor de 
totstandkoming van de Getto uitkeringen 
is weliswaar gebruik gemaakt van een fic-
tie dat er bijdragen in aanmerking zijn ge-
nomen, maar voor het overige zijn de Get-
to-uitkeringen volledig ingebed in de sfeer 
van de Duitse sociale zekerheid. Dat licht 
ik hieronder verder toe.

Het in 2002 in werking getreden ZRBG 
maakt het mogelijk om voor personen 
die onvrijwillig in een binnen de Duitse in-
vloedssfeer gelegen getto verbleven en die 
aan het Eremdrentengesetz en het Gesetz 
zur Regelung der Wiedergutmachung natio-
nasozialistischen Unrechts in der Sozialversi-
cherung (WGSVG) geen of minder voorde-
len ontlenen, tijdvakken van arbeid in een 
getto in aanmerking te nemen bij de be-
rekening van een pensioen. De uitspraak 
van het Bundessozialgericht van 18 (Pagi-
na 1 van 3, juni 1997, 5 RJ 66/95) vormde 

> lees verder op pagina 4

Het betreft een uitkering aan Joden die ten 
tijde van de vervolging in het Amsterdam-
se getto kinderarbeid hebben moeten ver-
richten. De Duitse overheid zelf heeft die 
uitkering vrijgesteld van belasting, maar het 
Ministerie van Financiën in Den Haag be-
last het smartengeld als pensioen in de in-
komstenbelasting. Over deze kwestie heeft 
50Plus inmiddels vragen gesteld aan de 
staatssecretaris van Financiën.

Geen sprake van pensioen
Volgens de voorzitter van het VBV, me-
vrouw Flory Neter- Polak, is er geen spra-
ke van pensioen: “Kinderen moesten in 
het getto werkzaamheden verrichten om-
dat de gezinnen anders geen middelen van 
bestaan hadden. Die hebben daar waarlijk 
geen pensioen mee willen opbouwen. Niet 
zonder reden keert de Duitse overheid 
het dus zonder inhouding van belasting als 
smartengeld uit. Wij doen een klemmende 
oproep op de nieuwe regering en het par-
lement de Duitse interpretatie te volgen en 
de uitkering van belasting vrij te stellen. 
Wij hopen dat deze kwestie bij de behan-
deling van het Belastingplan 2018 volgende 
week uit de wereld geholpen wordt”, aldus 
de voorzitter van het VBV.

Holocaustover-
levenden wensen 
vrijstelling  
belasting op 
Duitse smarten-
gelduitkering
Het Verbond Belangenbehar-
tiging Vervolgingsslachtoffer 
(VBV) wenst dat de nieuwe 
regering Rutte 3 een Duitse 
smartengelduitkering aan  
Nederlandse overlevenden 
van de Holocaust vrijstelt  
van belasting.
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Soms worden je gedachten bezig gehou-
den met zaken waarvan je niet wist dat 
- ook al doe je niets - ze een plek heb-
ben in je brein.
Overkomt het u ook wel eens, dat u in 
gesprek met mensen wordt overmand 
door een onrustig gevoel? Een gevoel 
gemanipuleerd te worden zonder dat je 
dat kan benoemen.
Er zijn zoveel methoden om je te doen 
geloven wat wenselijk is voor de per-
soon die iets van jou wil.
Bijvoorbeeld de invloed van reclame die 
zich grotendeels voltrekt buiten ons be-
wustzijn. Effectieve reclames haken met 
slimme psychologische technieken in op 
deze vorm van mindlessness. Denk eens 
aan slogans zoals ‘Gilet-
te, the best a man can 
get,’ ‘Je hebt bier, en je 
hebt Grolsch’ en ‘Als het 
aan de kat lag, kocht 
ze Whiskas’. Stuk voor 
stuk reclameclaims die 
linea recta in het on-
zinlaatje van ons brein 
belanden. Tenminste, 
zolang we ons hoofd 
erbij houden. Maar wat als we afgeleid 
zijn? Dan blijken die – soms absurde – 
claims zonder pardon voor waar te wor-
den aangenomen. Tijdens het verwer-
ken van de reclames merk je daar he-
lemaal niets van, totdat we de super-
markt uitlopen met een blik Whiskas, 
een doosje Gilette en een krat Grolsch.
Kortom, er werd dus op de knop ge-
drukt waaronder ons gevoel voor ver-
antwoordelijkheid zit. De knopdruk-
ker  Jacques Bart was, zo scheen het, 
van wetenschappelijk formaat, Trans-
generationeel, holocaust en tweede ge-
neratie was het lokmiddel. De Whiskas 
zeg maar.
Aan de behartiging van de belangen 
van slachtoffers  van WOII ontlenen 
wij onze doelstellingen. Een druk op de 
knop en wij  rukken uit bij het eerste 
alarm. Het idee van  Jacques Barth om 
een  epigenetisch onderzoek te starten 
naar de eerste generatie en hun naza-
ten sprak dus enorm tot onze verbeel-
ding. Een lijn zichtbaar maken door mid-
delen die de moderne wetenschap ons 
biedt en die een inzicht geven in het ge-
netisch materiaal dat wij overdragen,  al 
dan niet door stress gemuteerd.
Het idee van Jacques sprak ons zo aan 
dat wij hem ook op de jaarvergadering 

van 2015 uitnodigde als gastspreker. Het 
was een goed verhaal dat een ieder wist 
te raken. In zijn verhaal stond de twee-
de generatie centraal. Het ontgaat nie-
mand dat er grote verschillen zijn op het 
gebied van gezondheid en geestelijk wel-
bevinden tussen de verschillende gene-
raties. Daarom  waren wij, toen Jacques 
Barth zich meldde met het voorstel om 
dat onderzoek op de rails te zetten, een 
en al  geestdrift. U vraagt zich af wat de 
vergelijking is van Jacques Bart met de 
Whiskas.
Dat is simpel. We waren afgeleid, onge-
concentreerd en verblind door het fan-
tastische idee. De schade valt wel mee. 
We hebben u geen Whiskas voorgezet. 

Nu,  twee jaar later 
blijkt Jacques zijn ge-
loofwaardigheid te 
hebben verspeeld door 
het verschaffen van on-
juiste gegevens om-
trent zijn professionele 
kwalificaties. Hij heeft 
aangegeven, ondanks 
die omissies, toch te 
willen voortgaan met 

het onderzoeken d.m.v. het afnemen van 
wangslijmvlies, bloedmonsters en inter-
views. Van verschillende kanten is hem 
er op gewezen dat  doorgaan met deze 
activiteit, zoals hij zich dat voorstelt een 
slechte zaak is voor de uiterst kwetsba-
re doelgroep.

Wij staan nog steeds onvoorwaardelijk 
achter het idee van bovengenoemd on-
derzoek en juist daarom zijn wij al in ge-
sprek met gekwalificeerde wetenschap-
pers die hun sporen op dit specifieke ge-
bied dubbel en dwars hebben verdiend.
Met spijt in het hart voel ik mij genood-
zaakt om u er op opmerkzaam te ma-
ken, dat een onderzoek met materiaal 
zoals wangslijmvlies, e.v. bloedmonsters  
en interviews die gevoelige informa-
tie bevatten van personen, nooit mo-
gen plaatsvinden als dat onderzoek niet 
is getoetst door een Medisch Ethisch 
Toetsingscollege. Deze toetsing heeft 
voor zover ik ben geïnformeerd nooit 
plaatsgevonden. Ook hebben wij geen 
enkel inzicht in de wijze waarop deze 
gegevens veilig worden opgeborgen.
Mocht er op korte termijn duidelijkheid 
worden gegeven over  de Medisch Ethi-
sche Toetsing en de privacy garantie en 
de foutief verschafte informatie, is er  

misschien een mogelijkheid tot verder 
gesprek. Zoals de vlag er nu bij hangt ser-
veer ik liever Whiskas.
JMW in transitie
In de achterliggende periode is ook het 
VBV betrokken geweest met wat de to-
tale reorganisatie van JMW heet. Een 
beduidend aantal gesprekken werden 
gevoerd om te sonderen hoe ook het 
VBV aankeek tegen de noodzakelijke  
vernieuwingen.
Voorop gesteld zij dat ik een enorm res-
pect heb voor de drastische wijze waar-
op aan deze reorganisatie  vorm wordt 
gegeven. Het moge duidelijk zijn dat met 
het voortschrijden der jaren het pand in 
de  De Lairessestraat niet getuigde van 
realistisch beleid in relatie tot het  finan-
ciële plaatje, het verloop van de doel-
groep  alsmede de werkwijze van som-
mige maatschappelijke werkers.
Het was een wijs besluit om te verhui-
zen van de De Lairessestraat naar het 
huurpand in de Van Boshuizenstraat. 
Het moge duidelijk zijn dat de opbrengst 
van het pand in de De Lairessestraat  
heeft geleid tot een belangrijke toeval 
van vermogen en dat kan weer worden 
besteed aan de doelgroep.
Hans Vuijsje heeft zich teruggetrok-
ken als directeur en Judith Meijer heeft 
hem opgevolgd. Binnenkort zal een ken-
nismakingsgesprek met haar plaatsvin-
den. Uit publicaties in de INFO en op 
deze site kan het u niet zijn ontgaan dat 
uw bestuur met grote regelmaat in de 
clinch heeft gelegen met Hans Vuijsje. 
Het geschil over een vorm van genoeg-
doening voor de Oorlogswezen zal ook 
u nog vers in het geheugen liggen. 
Ik ben overmatig gelukkig met het feit 
dat er geluisterd is naar o.a. ook onze 
input inzake JMW Nieuwe Stijl. De 
ruimte waar nu kantoor wordt gehou-
den is gezellig, open en fris. Deze kwali-
ficatie zal mogelijk ook gaan gelden voor 
het beleid.
De Raad van Toezicht, de Interim be-
stuurder en allen die vorm geven aan de 
toekomst van JMW verdienen een pluim 
voor het inzicht dat veranderingen drin-
gend noodzakelijk zijn.
Voor de leden van het VBV is het van ui-
termate groot belang dat JMW behoor-
lijk en gepassioneerd functioneert. 
In de afgelopen jaren hebben wij veel 
werkzaamheden verricht die eigen-
lijk niet tot onze taken behoorden. Wij 
hebben dat gedaan omdat met name in-
zake Gettopensioen onze kennis verder 
strekte dan die van JMW.
Wij hebben de zaken die waren afgewe-

‘Alle belangrijke zaken 
m.b.t. de eerste generatie 
zijn afgehandeld en veel 
nieuws op het gebied van 

uitkeringen zijn er niet  
te verwachten’

Van de voorzitter 

‘Epigenetica & Whiskas’
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zen omdat door JMW de formulieren 
onjuist waren ingevuld opnieuw opge-
pakt en meestal tot een succesvol einde 
gebracht. Wij hebben, zo u weet, de fir-
ma Weber ingeschakeld om verzekerd 
te zijn van een optimale rechtskennis. 
Het is geen schande om iets uit te be-
steden. Het is een schande als je men-
sen voorhoudt dat het gratis kan, maar 
als het wordt afgewezen dan geen ver-
antwoordelijkheid neemt. Dat laatste 
komt in een vreemd daglicht te staan in 
aanmerking genomen dat er andere za-
ken zijn die wel worden uitbesteed.
Inhoudelijk ga ik niet in op de verande-
ringen bij JMW, dat komt in een latere 
fase als alle “ins and outs” bekend zijn, 
met name over de thuiszorg. Vanach-
ter mijn bureautje wens ik een ieder die 
betrokken is bij de renovatie heel veel 
succes met deze transitie die van moed 
en inzicht getuigd.

VBV in transitie
Op de laatste algemene vergadering 19  
maart jl. werd u het plan voorgelegd 
om in te stemmen met het omzetten 
van onze vereniging naar een stichting. 
Dat plan werd na enige uitleg en een le-
vendige discussie met algemene stem-
men aangenomen. Alhoewel wij ons be-
wust blijven van het gevaar van afstan-
delijkheid die een stichting met zich 
mee kan brengen, zien wij geen ande-
re mogelijkheid.
Het voortschrijden der jaren van zowel 
leden als bestuur dwingen ons tot een 
realistisch beleid. Alle belangrijke zaken 
m.b.t. de eerste generatie zijn afgehan-
deld en veel nieuws op het gebied van 
uitkeringen is er niet te verwachten.
De eerste generatie heeft een hoge 
leeftijd bereikt en ons ledental loopt 
terug. Ook wordt het voor veel men-
sen moeilijk om de vergadering te be-
zoeken. Natuurlijk blijft altijd de  moge-
lijkheid bestaan om - als wij een stich-
ting zijn – op jaarbasis een bijeenkomst 
te blijven organiseren op dezelfde wij-
ze zoals wij dat alle voorafgaande ja-
ren hebben gedaan. Zolang wij allen de 
kracht hebben gaan wij daarmee door.
Het is onze insteek om een gezonde 
organisatie te kunnen overdoen aan de 
tweede generatie mocht die daar be-
hoefte aan hebben, om een kracht te 
kunnen zijn  met als doel ondersteu-
ning te kunnen bieden bij de zich nu af-
tekende problematiek. Voor de Twee-
de Generatie is er immers geen ingang  
bij de nu bestaande uitkerende organi-
saties. Mogelijk is daar nog heel veel te 

bereiken.
Voorlopig staat de nieuwe jaarvergade-
ring gepland op zondag 18 maart 2018. 
Dat is alvast iets om naar uit te zien. 
We maken er iets moois van.

De agenda in vogelvlucht
In dit onderdeel wil ik u een klein beet-
je inzicht verschaffen over onze werk-
zaamheden. Daarvoor raadpleeg ik mijn 
agenda die de akelige gewoonte heeft 
om altijd dicht te slibben voordat ik er 
erg in heb.
Alvorens u  dat inzicht te verschaffen 
wil ik Eddy, mijn steun en toeverlaat, 
danken voor het feit dat hij mij al jaren 
van hot naar her rijdt omdat ik door 
oogklachten mogelijk een gevaar op de 
weg was. Alhoewel het euvel nu is ver-
holpen doen we de meeste ritten sa-
men. Ook administreert Eddy alle aan-
vragen voor het Gettopensioen, houdt 
een brievenboek bij en notuleert de be-
stuursvergaderingen. Zonder hem zou 
ik nooit kunnen doen wat ik nu doe, 
want ik ben administratief een slonzig 
typje.
Uiteraard geef ik geen details maar al-
leen een optelsom van afspraken.
Sinds medio januari hebben wij tachtig 
personen bezocht of thuis ontvangen 
inzake de aanvraag Gettorente. Ik heb 
geen uitsplitsing gemaakt van retroac-
tieve en persoonlijke aanvragen.
Er lopen nog steeds nieuwe aanvragen 
voor de Claims Conference. Dit zijn er 
in de afgelopen periode zeven geweest.
Elf aanvragen voor kinderen uit ge-
mengde huwelijken. Voor het z.g. Nicht 
Glauben Juden Fonds.
Afspraken met Jaques Barth en zijn 
stichting, JMW, een film maatschap-
pij die er over denkt een film over de 
1ste, 2de en 3de generatie te maken, 
gesprekken met Weber, Pelita, Arq etc.  
dertig keer, notaris drie keer.
Verder vergaderen wij met ons bestuur 
gemiddeld een keer per maand.

Uit bovenstaand wordt duidelijk dat 
wij ondanks de transitie van vereniging 
naar een stichting onveranderd door-
gaan met datgene wat noodzakelijk is 
om de belangen te behartigen van onze 
doelgroep.

Redactioneel 
commentaar
Naar aanleiding van het artikel op 
onze website vbvinfo.nl ‘VBV stopt 
alle medewerking met Jacques Barth’ 
publiceren wij deze brief ook in het 
VBV Nieuws, omdat wij tegenover al 
onze leden – ook die geen toegang 
hebben tot het internet – de plicht  
hebben hen volledig te informeren. Er 
zijn mede door onze publicatie en de 
spreekbeurt van de heer Barth op de 
jaarvergadering van 19 maart 2017 le-
den van het VBV die aan zijn onder-
zoek hebben meegewerkt of nog mee-
werken. Het NIW heeft op 3 novem-
ber een artikel geplaatst over de be-
eindiging van de samenwerking tussen 
het VBV en Jacques Barth. Daarin be-
schuldigt hij het VBV van ‘smaad en las-
ter’. Daarvan is geen sprake. De advo-
caat van het VBV heeft de advocaat van  
J. Barth laten weten dat het VBV niet 
aan zijn eis tot rectificatie zal vol-
doen. Zoals bij alle onvolledige infor-
matie is dit grond voor allerlei geruch-
ten, waarin meningen van mensen – 
die niets of heel weinig van de zaak af-
weten – een eigen leven gaan leiden. 
Daarom lijkt het mij opportuun om 
hierbij aan al onze leden een historisch 
overzicht te geven over de contac-
ten van het VBV-bestuur met de heer 
Barth (hieronder aangeduid als JB).

1. In een door ons in 2016 ontvangen C.V. 
van JB geeft hij aan dat hij van 2009-2015 
hoogleraar Cardiologie op de afdeling 
Huisarten Geneeskunde Universiteit van 
Southern California in Los Angeles was.
2. 16 sept 2015 - Eerste melding van ge-
sprekken over epigenetica en de gevolgen 
voor de 2de generatie. Advies om JB een 
onafhankelijke brief te laten schrijven.
3. 10 november 2015
Bij de SVB probeerde men de autoriteit 
van Barth te ondermijnen. Hij wordt toch 
uitgenodigd door de Cliëntenraad van de 
SVB. Behoefte om meer duidelijkehid van 
JB. We weten te weinig.
4. 29 februari 2016
JB heeft een goed verhaal gehouden bij de 
Cliëntenraad van het SVB.
5. 2 september 2016 - Onderzoekspro-
ject en korte vragenlijst ontvangen. Ge-
publiceerd in VBV Nieuws - voorjaar 2017 
onder de titel Trauma en Veerkracht.  (Is 
ondertekend door Prof. Dr. J.D. Barth)  

> lees verder op de volgende pagina
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met kader - (Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen met Prof. Dr. 
J.D. Barth: 06-53589780 en/of j.barth@
niod.knaw). Dit email-adres is inmiddels 
verwijderd door het NIOD.
6. 07 september 2016 - Er blijkt dat de 
JB groep de 2de generatie niet onder-
steunt.  Het bestuur ziet voortzetting met 
JB steeds minder zitten door ontbrekende 
feed back en moeilijke communicatie.
7. 23 november 2016 - In 10 agendapun-
ten wordt mogelijke voortgang van samen-
werking met JB besproken. Eerst moet de 
Stichting van JB het startkapitaal  (geschat 
op €20,000) voor elkaar hebben. Daarna 
kan gedacht worden aan een bijdrage van 
het VBV voor het drukken van een folder.
8. 28 februari 2017
Er wordt steeds meer getwijfeld aan JB. Er 
is nog steeds bereidheid tot  inzetten voor 
fondsenwerving, maar er is nog steeds 
geen document met een beleidsplan en fi-

nanciële onderbouwing.
9. 29 juni 2017 - Op zijn daadwerkelij-
ke benoeming als professor kwam van de 
kant van JB geen bewijs. Voorzitter VBV 
meldt dat zij het bestuur van de Stichting 
JB zal verlaten. Tevens wordt gemeld dat 
de voorzitter van de JB Stichting zijn func-
tie heeft neergelegd. JB wordt uitgenodigd 
op de volgende vergadering van het VBV 
en wordt gevraagd zijn geloofsbrieven te 
overleggen.
10. 27 juli 2017 - Negen punten over dit 
onderwerp. Uitnodiging van JB wordt door 
hem afgewezen. Een etentje  lijkt hem vol-
doende. Grote vraag blijft over de officië-
le functies en aanstellingen van JB. Er is in-
middels wel een begroting gestuurd voor 
fondsenwerving, maar wordt door vak-
mensen in het bestuur afgewezen. 
Slotconclusie 
Contacten met JB worden tot nader or-
der opgeschort tot er meer duidelikheid 

is over de persoon JB. VBV gaat door met 
zoeken naar samenwerking  ‘met een an-
dere wetenschapper of universitaire afde-
ling’ bij het onderzoek ten behoeve van de 
2de en 3de generatie.

Zoals u heeft gelezen heeft uw bestuur 
vanaf september 2015 uitvoerig over een 
samenwerking met JB gesproken, enkele 
malen met hem en zijn medewerkster ge-
luncht en is zeer voorzichtig te werk ge-
gaan, vooral omdat de doelgroep 'zeer 
kwetsbare mensen op hoge leeftijd' be-
treft. Het is daarom zo jammer dat iemand 
met een gevestigde reputatie en een offici-
ele titel zich voor zijn onderzoek presen-
teert met onjuiste kwalificaties.

Zodra er meer nieuws is houden wij u via 
de website of op papier op de hoogte!
Henry Neeter
Namens de redactie
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hiervoor de basis. Artikel 2 van het ZRBG 
schrijft Directoraat-Generaal voor dat 
voor tijdvakken van arbeid in dienstbetrek-
king in een getto fictieve Belastingdienst 
bijdragen voor de Rentenversicherung in 
aanmerking moeten worden genomen. Het 
ZRBG schept geen recht op uitkering als 
zodanig. De tijdvakken van fictieve premie-
betaling kunnen alleen tot betaling van een 
pensioen leiden als voldaan is aan de voor-
waarden tot het verkrijgen van een pensi-
oen op grond van het Sozialgesetzbuch VI. 
Een van de hierin genoemde risico’s moet 
zich voordoen, dat wil zeggen een verze-
kerde die arbeidsongeschikt is (invaliditeit-
spensioen), na het overlijden een partner 
achterlaat (nabestaandenpensioen) of de 
pensioengerechtigde leeftijd bereikt (ou-
derdomspensioen). Dit betekent dat er 
geen standaardpensioen is. Elk pensioen 
wordt berekend aan de hand van de door 
de betrokken persoon vervulde tijdvakken.

De wetenschappelijke diensten van de 
Bondsdag hebben in 2012 en 2016 aan-
dacht geschonken aan de bijzonderheden 
van het ZRBG.  Onder de titel ‘Rentenrecht-
llche Berucksichtigung von Zeiten der Beschaf-
tigung in elnem Ghetto während des Zweiten 
Weltkrieges: Zwischen Entschadigung für er-
littenes Unrecht und Anerkennung g&eistete-
rArbeit’ werd in 2012 ingegaan op aard en 
strekking van het ZRBG. De wetenschap-
pelijke diensten stellen dat met het ZRBG 
de erkenning van de in getto’s verrfchte ar-
beidsinspanning van slachtoffers van na-

tionaalsocialistische dictatuur, niet in het 
raamwerk van een schadevergoeding maar 
als een door de solidariteitsgemeenschap 
van de pensioenverzekering op te brengen 
prestatie, is geregeld. Deze opvatting is in 
2016 herhaald.

Artikel 1, vierde lid, van het ZRBG stelt dat 
de op grond van het ZRBG betaalde
pensioenen niet gelden als prestaties van 
de sociale zekerheid. U wees er eerder
op dat de Deutsche Rentenversicherungen 
in de beschikkingen vermelden dat de
Getto-uitkeringen niet als een socialeze-
kerheidsuitkering moeten worden gezien,
maar dat de tijdvakken slechts als “Ermes-
sensleistung” zijn genomen.
Dezelfde voorwaarde is opgenomen in ar-
tikel 318, vierde lid, SGB VI en in artikel
18, vierde lid, WGSVG. Deze bepalingen 
behandelen het recht op uitbetaling van
een pensioen voor personen die buiten 
Duitsland woonachtig zijn. Uitsluitend in
dat kader is bepaald dat de aan hen uit te 
betalen pensioenen geen socialezekerheid-
sprestaties zijn. Uitkeringen op grond van 
SGB VI en het WGSVG worden binnen 
Duitsland derhalve niet uitgezonderd van 
het begrip socialezekerheidsprestatie. Ult 
de toelichting op artikel 1, vierde lid, ZRBG 
blijkt dat het doel is dat de betaling van een 
pensloen alleen onder door het
uitvoeringsorgaan binnen de wettelijke ka-
ders te toetsen omstandigheden in het
buitenland zal worden betaald. Daartoe 
wordt gesteld dat een dergelijk pensioen
voortvloeit u it de d iscretionaire bevoegd 
heid van de Rentenversicherungstrager.
Zo wordt het pensioen niet uitbetaald als 

de wettelijke pensioenen van het woonland 
hierdoor zouden worden gekort.

Ook uit jurisprudentie van het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie valt af te
leiden dat sprake is van een pensioen. In de 
zaak Wachter (HvJ EG 18 december
2007, C-450/05) overwoog het Hof dat in 
die zaak weliswaar geen bijdragen waren 
betaald krachtens de Duitse ouderdoms-
verzekeringswetten, maar dat dit nog niet 
betekent dat de op tijdvakken in de zin van 
het FRG gebaseerde uitkeringen niet on-
der de in artikel 4, eerste lid, Verorde-
ning (EEG) nr. 1408/71 bedoelde uitkerin-
gen vallen.

Op grond van de hierboven verrichte ana-
lyse is de conclusie dat de Duitse wetgever 
weliswaar ficties heeft gehanteerd om aan 
bepaalde voorwaarden van de Rentenver-
sicherung te kunnen voldoen, maar dat het 
karakter van de Getto uitkeringen mee-
brengt dat deze onder bet inkomensbegrip 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 val-
len. Zoals ook in mijn brief van 13 juni 2016 
en tijdens de bespreking op het Ministerie 
van Financiën is toegelicht, is bet gelet op 
de bedoeling van de wetgever niet moge-
lijk om de Getto-uitkeringen als inkomen 
vrij te stellen.
1k vertrouw erop u hiermee  voldoende te 
hebben geInformeerd.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN  
FINANCIËN, namens deze,
mr. J. Wieten (Adjunct directeur)
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Met deze slogan is de Stichting Zikna on-
langs haar activiteiten begonnen. Er zijn in 
joods Nederland hele competente zorg-
aanbieders, veelal met of een kerkelijke 
of een meer maatschappelijk achtergrond. 
Wat er nog ontbreekt is een organisatie 
die onafhankelijk pastorale zorg verleent 
aan joodse ouderen. Veel ouderen zijn im-
mers niet meer gebonden aan een “kerk-
genootschap”. Wij willen onze zorg niet in-
tra-muraal of op locatie aanbieden. 

Ontmoetingen
Wij willen gewoon bij mensen thuis langs 
gaan of hen op een gezellige locatie ontvan-
gen. Maar zo nodig gaat Zikna overal naar 
toe. Wij bezoeken mensen dan ook in zie-
kenhuizen of verzorgingstehuizen. Bij de 
ontmoetingen gaat het om het welzijn van 
de ander. Om het hebben van een fijn en 
verademend gesprek over ouder worden 
of over de zin van een volgende levensfa-
se. Soms ook praten we over een betere 
kijk op ziekte, eenzaamheid of het gemis en 
verdriet over wat barbaren ons aandeden. 

Zikna werkt met een pastorale werker die 
zijn wortels heeft in de Nederlands jood-
se traditie. Een traditie van bolussen en 
ossenworst met tegenwoordig soms ook 
een plakje gefillte fish. Daardoor begrijpt 
hij wat er leeft in een Nederlandse jood of 
jodin. Hij is tevens geschoold op HBO ni-
veau. Zijn opleiding heeft hij afgesloten met 
een bachelor in joods pastoraal werk. Bo-
vendien was hij de eerste die in Nederland 
in deze richting is afgestudeerd.
Daarnaast stuurt deze pastorale wer-
ker vrijwilligers aan. Want vrijwilligers zijn 
heel goed in staat om liefde, aandacht en 
nesjomme over te brengen. Er is voortdu-
rend onderling contact. Daarnaast is een 
bestuurslid van Zikna van huis uit psycho-
therapeut. Een psychiater is daarnaast be-
schikbaar als vrijwilliger. Hij kan ook door 
de Zikna werkers worden geconsulteerd 
om problemen te analyseren. Zikna wil 
graag een samenspeler zijn in het boeiende 
veld van joodse pastorale zorg. 

Geestelijke hulpverlening
Kort geleden spraken Flory Neter en Wil 
Groen met Rabbijn Shmuel Katz over hulp-
verlening aan ouderen. Katz informeerde 
het VBV-bestuur over een stichting die re-
cent is opgericht met als doel - in brede-
re zin - holocaustoverlevenden van dienst 
te zijn. Aangezien het VBV soms wordt ge-
confronteerd met verzoeken om geestelij-
ke hulpverlening en persoonlijke bijstand - 
waarvoor het VBV niet is toegerust- is het 
een goede zaak om u kennis te laten ne-
men van de mogelijkheden die de stichting 
Zikna kan bieden.

De stichting Zikna is 
te bereiken als volgt: 
Telefoon: 
06-18679934 
Email: 
shmuelskatz@gmail.com 
website:
www.zikna.nl   

‘Naar nieuw elan in zorgend joods Nederland’
VBV nog steeds verbonden met stichting Zikna, die in heel Nederlands pastorale zorg kan bieden

Tijdens restauratiewerkzaamheden in de 
Amsterdamse dierentuin Artis zijn ver-
zetsgedichten uit de Tweede Wereldoor-
log gevonden. Afgelopen maandag werd 
een envelop ontdekt waar de gedichten in 
zaten. Volgens de directie van de  dieren-
tuin is het nog niet bekend wie de gedich-
ten heeft geschreven. Gedurende de Duit-
se bezetting van Nederland bleek Artis een 
ideale plek voor onderduikers om onder te 
duiken. De onderduikers hadden allen ver-
schillende redenen om zich de verstop-
pen voor de bezetter. Zo zaten niet alleen 
Joodse gezinnen ondergedoken, ook wa-
ren er personeelsleden van Artis en ver-
zetsstrijders te vinden die waren verra-
den door anderen. In totaal huisvestte Ar-
tis tientallen onderduikers tijdens de be-
zetting. Zij zaten op verschillende plekken 
over de dierentuin verspreid. Sommigen 
hielden zich schuil op de hooizolder boven 
het leeuwenverblijf of in de volière, ande-
ren zochten hun heil in de verblijven van 
de beren en wolven. Overdag liepen de on-
derduikers door de dierentuin als bezoe-
ker of werknemer, maar wanneer zich een 
dreigende situatie voordeed of wanneer 
het bijna sluitingstijd was, dook men weer 
onder in de diverse verblijven. In de vijf jaar 

dat Nederland bezet was, is er geen enke-
le onderduiker in Artis ontdekt.

Armand Sunier
Een groot deel van het feit dat geen enkele 
onderduiker in Artis is gepakt is te danken 
aan Armand Sunier. Hij was tijdens de be-
zetting directeur van Artis. Sunier wist er 
voor te zorgen dat de dierentuin geduren-
de de Tweede Wereldoorlog open bleef. 
Hij was op de hoogte van de diverse on-
derduikers in de dierentuin, maar hij zorg-
de ervoor dat hij zich er niet mee bemoei-
de. Mede door het optreden van Sunier, 
kregen de onderduikers dus vrij spel om in 
Artis te verblijven.

In april 2013 publiceerde Maarten Franken-
huis zijn boek ‘Overleven in de dierentuin’. 
Frankenhuis was in de periode 1990-2003 
directeur van Artis en in deze jaren leerde 
hij over de onderduikers in zijn dierentuin. 
Na twintig jaar onderzoek heeft hij zijn re-
sultaten gepubliceerd in dit boek. In een 
reportage van het tv-programma EenVan-
daag op 4 mei 2013 kwam Frankenhuis aan 
het woord. In deze reportage beschrijft 
ook de 92-jarige Henk Blonk zijn onder-
duikverhaal in Artis. Dankzij het onder-

zoek van Frankenhuis en de verhalen van 
onderduikers zoals Blonk, kan een steeds 
completer beeld gegeven worden van de 
periode van Artis tijdens de bezetting. Met 
de vondst van de gedichten in Artis lijkt er 
wederom een nieuw stukje van de puzzel 
gevonden te zijn.

Bron: www.IsGeschiedenis.nl

• Overleven in de dierentuin 
• Maarten Frankenhuis

Voor u gelezen…

Rabbijn Shmuel Katz >
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V
andaag is de laatste dag van 
het 93ste jaar van mijn leven. 
Belachelijk. Ben ik tot nu toe 
redelijk tevreden met mijn le-
ven? Ja. Ik ben. Als ik door een 

wonder zou kunnen worden geretour-
neerd naar zeg 14 jaar, en deze hele reis 
opnieuw moest afleggen, zou ik dat graag 
willen? Nee, dat zou ik niet.

Genoeg is genoeg
In deze 93 jaar is de wereld volledig ver-
anderd. Een paar dagen na mijn geboorte 
in Duitsland probeerde een belachelijke 

kleine demagoog, Adolf Hitler, een putsch 
in München. Hij werd in de gevangenis ge-
zet, waar hij een vervelend boek schreef 
getiteld Mein Kampf. Niemand schonk er 
aandacht aan.
De Wereldoorlog (niemand noemde het 
nog in de Eerste Wereldoorlog) was nog 
steeds een recente herinnering. Bijna elke 
familie had minstens één lid verloren. Ik 
kreeg te horen dat mijn verre oom aan 
het Oostenrijks-Italiaanse front door be-
vriezing was omgekomen.
Op de dag van mijn geboorte gierde de 
inflatie in Duitsland. Veel mensen verlo-
ren hun hele bezit. Mijn vader, een jonge 
bankier, werd rijk. Hij begreep hoe geld 
werkt. Ik heb dit talent niet geërfd en 
wenste het ook niet.
We hadden een telefoon thuis, een zeld-
zaamheid. Mijn vader hield van nieuwe 
gadgets. Toen ik drie of vier jaar oud was 
kregen we een nieuwe uitvinding, een ra-
dio. Niemand heeft zelfs gedroomd over 
televisie, om niet te spreken over het in-
ternet.
We waren niet religieus. We verlichtten 
Chanoeka kaarsen, vastten op Yom Kippur 
en aten Matzot op Pesach. In de ogen van 
de antisemieten leek dit op lafheid. Maar 
het had geen echte betekenis voor ons. 
 
Minderheid onder de joden
Mijn vader was een zionist. Toen hij met 
mijn moeder, een mooie jonge secreta-
resse, trouwde was een van de bruiloftca-
deaus een gedrukt document waarin werd 
verklaard dat er uit naam van het paar in 
Palestina een boom was geplant.
Op dat moment vormden Zionisten een 
kleine minderheid onder de joden in 
Duitsland (en elders). De meeste Joden 

Uri Avnery, Hebreeuws, geboren als Helmut Ostermann in  
Beckum (Duitsland, 10 september 1923) is Israëlisch journalist, 
politiek activist en voormalig parlementslid (hij zat van 1965 tot 
1973 en van 1979 tot 1981 in de Knesset). Na het beëindigen van 
zijn functie als redacteur, legde hij zich toe op links georiënteerd 
buitenparlementair activisme en richtte hij Gush Shalom op, een 
vredesbeweging die hij tot op de dag van vandaag aanvoert.

Chapeau hier graag... waar gaat het om? mening, standpunt, reflectie…?

Een confessie…
Uri Averny [ journalist en schrijver, voormalig lid van de Knesset (gewaardeerd door 
rechts en links) kijkt als man van 93 terug op zijn leven en zijn rol als vredesactivist ]

dachten dat ze een beetje gek waren. Een 
grap in die tijd was dat een zionist een 
jood was die geld aan een tweede jood gaf 
om een derde jood naar Palestina te stu-
ren.

Waarom is mijn vader zionist 
geworden? 
Hij droomde er zeker niet van om zelf 
naar Palestina te gaan. Zijn familie woon-
de al vele generaties in Duitsland. Sinds 
hij Latijn en Oudgrieks op school had ge-
leerd, stelde hij zich voor dat onze familie 
met Julius Caesar naar Duitsland was ge-
komen. Daarom lagen onze wortels in een 
kleine stad (ik ben de naam vergeten) aan 
de oevers van de Rijn.
Dus hoe zat het met zijn zionisme? Mijn 
vader was een Querkopf, een non-con-
formist. Hij rende niet graag met de kud-
de mee. Het paste wel bij hem om tot een 
eenzame kleine groep te behoren. 
Deze gril in mijn vaders persoonlijkheid 
redde waarschijnlijk mijn leven. Toen de 
nazi's aan de macht kwamen - ik was maar 
negen jaar oud - heeft mijn vader meteen 
besloten om te vertrekken naar Palesti-
na. Mijn moeder vertelde me veel later 
dat de doorslaggevende reden een jonge 
Duitser was die mijn vader in de recht-
bank heeft gezegd: “Herr Ostermann, we 
hebben geen joden als u meer nodig!” Mijn 
vader was diep beledigd. Op dat moment 
was hij een hoog gerespecteerde, gerech-
telijk aangestelde ontvanger, een verant-
woordelijke voor faillissementen, bekend 
om zijn eerlijkheid. Al jaren had een duis-
tere economische crisis Duitsland gewoed 
en faillissementen waren overvloedig.  
Dit hielp de demagoog, Hitler, op weg 
naar de macht, die schreeuwde: “Down 
with the Jews”.
 
Geen vinger uitsteken
Ik was ooggetuige van de nazi-overwin-
ning. Bruine overhemden konden over-
al in de straten worden gezien. Ze wa-
ren niet alleen: elke grote partij had een 
privéleger, met uniformen. Daar waren 
het Rode Front van de communisten, de 
Zwarte-Rode-Gouden Vlag van de Soci-
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aaldemocraten, de Staalhelm van de Con-
servatieven, en meer. Toen de tijd kwam, 
stak geen van hen een vinger uit.
Ik heb nooit op de kleuterschool geze-
ten en werd naar school gestuurd toen ik 
vijf en een half jaar oud was. Op de leef-
tijd van negen en een half werd ik naar 
het Gymnasium gestuurd, waar ik Latijn 
begon te leren. Ik zat in een zionistische 
jeugdbeweging. Een half jaar later slaak-
te ik een diepe zucht van verlichting toen 
de trein ons over de Rijn naar Frankrijk 
bracht - ongeveer 2000 jaar nadat mijn 
voorouders, volgens de familielegende, de 
Rijn in tegengestelde richting waren over-
gestoken.
 
De kust van Jaffa
Gedurende vele jaren heb ik de herinne-
ring aan deze eerste jaren van mijn leven 
onderdrukt. Mijn leven begon toen ik op 
het dek van een schip stond en er bij de 
ochtend gloren een dunne bruine strip in 
het oosten verscheen. Ik was tien jaar en 
twee maanden oud. Het was het begin van 
mijn nieuwe leven.
Oh; de gelukzaligheid! Een grote boot met 
een enorme, donkere bootsman bracht 
me van het schip naar de kust van Jaffa. 
Wat een mysterieuze, magische plek! Vol 
met mensen die een vreemde taal met 
keelklank spraken, die wild gesticuleer-
den! Rondom de bijzondere geur van een 
markt met exotisch eten! Paardenkarre-
tjes in de straten.
Ik noem deze eerste indrukken, omdat 
ik later de biografie van David Ben-Guri-
on, die een paar jaar voor mij op dezelf-
de plek aankwam, las. Wat een verschrik-
kelijke plek! Wat een gutturale taal! Wat 
een barbaarse gesticulatie! Wat een wal-
gelijk geuren!

Betekenis Zionisme
Ik hield van dit land op het eerste gezicht, 
en ik hou er nog steeds van, hoewel het 
onherkenbaar is veranderd! Ik kan me niet 
voorstellen dat ik ergens anders zou wo-
nen. Mensen blijven me vragen of ik een 
'zionist' ben. Ik antwoord dat ik niet weet 
wat Zionisme vandaag betekent. Volgens 
mij is het zionisme een natuurlijke dood 
gestorven toen de staat Israël werd ge-
boren. Nu hebben we een Israëlische na-

tie, die nauw verbonden is met het Joodse 
volk over de hele wereld - maar toch een 
nieuwe natie, met zijn eigen geopolitieke 
omgeving, met zijn eigen problemen. Wij 
zijn gebonden aan een werelds Jodendom, 
ongeveer zoals bijvoorbeeld Australië of 
Canada met Groot-Brittannië.
Dit is zo duidelijk voor mij dat ik de einde-
loze debatten over het zionisme nauwe-
lijks kan begrijpen. Voor mij ontbreekt het 
deze debatten aan echte, eerlijke inhoud.
Net zoals de eindeloze debatten over ‘de 
Arabieren’, debatten die niet echt of eer-
lijk zijn. De Arabieren waren hier toen 
we aankwamen. Ik heb zojuist beschreven 
hoe mijn gevoelens over hen zijn. Ik ge-
loof nog steeds dat de vroege Zionisten 
een verschrikkelijke fout maakten toen ze 
hun ambities niet trachten te combineren 
met de hoop van de Palestijnse bevolking.  

De beste beschrijving van het conflict 
werd gegeven door de historicus Isaac 
Deutscher: een man woont in een boven-
verdieping van een huis dat in brand staat. 
In wanhoop springt de man uit het raam 
en landt op een voorbijganger, die ernstig 
gewond raakt en invalide wordt. Tussen 
die twee breekt een dodelijk conflict uit. 
Wie heeft er gelijk?
Niet een exacte parallel, maar dicht ge-
noeg om gedachten te inspireren.
Religie heeft hier niets mee te maken.  
jodendom en islam zijn naaste familiele-
den, veel dichter bij elkaar dan elk van 
hen apart met het christendom. De uit-
drukking ‘Judeo-Christian’ is fout, een uit-
vinding van onwetendheid. Als ons con-
flict religieus wordt, zou dat een tragische 
dwaling zijn.

Ik ben een complete atheïst. In principe 
respecteer ik de religie van anderen, maar 
eerlijk gezegd kan ik hun overtuigingen 
niet eens begrijpen. In mijn ogen lijken zij 
anachronistische relikwieën uit een primi-
tief tijdperk. Sorry.

IK BEN van nature een optimist, zelfs als 
mijn analytische geest me iets anders ver-
telt. Ik heb in mijn leven zoveel totaal on-
verwachte dingen gezien, zowel goed als 
slecht, dat ik niet geloof dat er iets ‘moet’ 
gebeuren.

Maar kijkend naar het dagelijks nieuws, 
zou ik kunnen wankelen. Zo veel stom-
me oorlogen op de hele planeet, zo veel 
verschrikkelijk lijden toegebracht aan zo-
veel onschuldige mensen. Sommigen in de 
naam van God, sommige in de naam van 
het ras, sommige in de naam van de de-
mocratie. Zo dom! Zo onnodig! In het jaar 
2017!

Vrijwillige confederatie
De toekomst van mijn eigen land vervult 
me met angst. Het conflict lijkt eindeloos, 
zonder oplossing. Toch is de oplossing he-
lemaal voor de hand liggend, inderdaad zo 
duidelijk dat het moeilijk is voor mij om 
te begrijpen hoe iemand met gezond ver-
stand het niet kan zien.
We hebben hier twee bevolkingsgroepen 
- Israëli's en Palestijnen. Ontelbare histo-
rische voorbeelden laten ons zien dat ze 
niet in één staat kunnen leven. Zij moeten 
dus in twee staten samen leven - 'samen' 
omdat beide naties nauwe samenwerking 
nodig hebben, met open grenzen en enke-
le gezamenlijke politieke superstructuren. 
Misschien een soort vrijwillige confedera-
tie. En later, misschien wel een soort unie 
van de hele regio.

Dit alles in een wereld die gedwongen 
wordt door een moderne realiteitszin om 
meer en meer te verenigen, op weg naar 
een soort wereldregering. Ik zal niet lang 
genoeg leven om dit alles te zien - maar ik 
zie het al door de ogen van mijn gedach-
ten op de vooravond van mijn 94ste (een 
mooi getal, al met al).

Ik besef hoe gelukkig ik mijn hele leven 
ben geweest. Ik ben geboren in een ge-
lukkige familie, de jongste van vier kinde-
ren. We vertrokken op tijd uit Nazi Duits-
land. Ik was lid van een ondergrondse or-
ganisatie, maar werd nooit, zoals sommige 
van mijn kameraden, gevangen en gemar-
teld. Ik werd ernstig gewond in de oor-
log van 1948, maar ben volledig hersteld. 
Ik had een aanslag op mijn leven, maar 
de aanvaller miste mijn hart op een paar 
millimeter. Ik was al 40 jaar de hoofdre-
dacteur van een belangrijk tijdschrift. Ik 
werd drie keer gekozen voor de Knesset.  
Ik was de eerste Israëliër die een ontmoe-
ting had met Yasser Arafat. Ik heb deelge-
nomen aan honderden vredesdemonstra-
ties en ben nooit gearresteerd. Ik was 59 
jaar getrouwd met een prachtige vrouw. 
Ik ben redelijk gezond. 

Bedankt.

Uri Avnery, september 2017
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A
fgelopen 25 jaar werden heel 
veel oorlogsoverlevenden en 
mensen van de tweede ge-
neratie behandeld. Hier ben 
ik gevraagd iets te vertellen 

over wat dat nu precies is die tweede ge-
neratie en hoe het kan dat trauma’s van ou-
ders worden overgebracht op hun kinde-
ren. 
Vooraf wil ik zeggen dat het altijd zo is dat 
als je over een bepaalde groep spreekt, 
je generaliseert en in zijn algemeenheid 
spreekt en dat niet alles op iedereen van 
toepassing is. 
Als we het hebben over de tweede gene-
ratie wil dat niet zeggen dat iedereen die 
deel uitmaakt van die groep last heeft van 
dezelfde klachten of überhaupt ergens last 
van heeft. Zo ook als we spreken over 
overdracht van trauma’s; er zijn heel veel 
oorlogsoverlevenden die geweldige ouders 
zijn geweest en nog altijd zijn. 
Er zijn 100 den onderzoeken gedaan naar 
de tweede generatie; bestaat het wel of be-
staat het niet? 
Ik zal daar in het kort iets over zeggen 
maar ik wil vooral iets over de praktijk ver-
tellen, want ik ben geen onderzoeker maar 
een therapeut en mensen komen bij mij als 
ze ergens last van hebben. 
Naar mijn idee zijn we de vraag voorbij of 
er een tweede generatie is of niet. Volgens 
mij is de vraag: 
Waarin verschilt de tweede generatie van 
vergelijkbare groepen, waarvan de ou-
ders geen Jodenvervolging hebben meege-
maakt? 
Een paar voorbeelden van de onderzoe-
ken, elk onderzoek kijkt naar iets anders: 
In een onderzoek van dr. Shai Schellekes 
(collega van mij) waarin hij de tevreden-
heid in huwelijken vergelijkt tussen man-
nen en vrouwen van de tweede generatie, 
de tevredenheid van hun partners en een 

controlegroep. Daar bleek dat dochters 
van oorlogsoverlevenden hun relatie met 
hun partners als minst-goed omschreven 
en zich minder geaccepteerd en begrepen 
voelen als de andere vrouwen in de onder-
zoeken. Alle mannen daarentegen waren 
eigenlijk wel tevreden (typisch). Maar het 
allergrootste verschil was juist omtrent het 
contact met de ouders; tweede generatie, 
zowel de mannen als de vrouwen, had veel 
intensiever contact met de ouders, zowel 
in hoe vaak ze hen spreken of zien maar 
ook waren zij veel meer bezig met hun ou-
ders, in hun gedachten, in hun doen. 
In een ander onderzoek (van dr. Sonia 
Letzter-Pouw en prof. Perla Werner), wer-
den ouders en hun kinderen geïnterviewd. 
Daar bleken interessante 
verschijnselen. Eerst bleek dat de 2de ge-
neratie voelde dat hun moeders gevoelens 
op hen overbrachten, dat de kinderen dus 
als het ware een soort "ontvangers" waren 
voor de gevoelens van hun ouders. Daar-
naast hadden vooral oudste dochters en 
zonen van moeders die een of beide ou-
ders in de Shoah verloren hadden, meer 
psychische en lichamelijke problemen dan 
oudste kinderen van moeders die met bei-
de ouders de oorlog overleefden. Deze 
verschijnselen waren gerelateerd aan on-
verwerkte rouw. 
Ook het onderzoek van Hadas Wiseman 
en collega’s laat verschillen zien en wel 
in de communicatiepatronen in het gezin 
die de 2de generatie kinderen beïnvloed-
den. Er werd niet openlijk over de Shoah 
gesproken in het gezin, terwijl de ervarin-
gen van de oorlog juist wel steeds aanwe-
zig waren. Zij voelden thuis meer spannin-
gen in contacten met andere mensen en 
hielden gevoelsmatig meer afstand. Ook 
dit onderzoek laat zien dat de 2de genera-
tie meer kwetsbaarheid en belemmeringen 
vertonen in contacten met andere mensen 

dan de controlegroep. 
Deze kwetsbaarheid komt op verschillende 
manieren tot uiting in onderzoeken, waar-
in de 2de generatie vergeleken wordt met 
andere mensen in stressvolle situaties, zo-
als 2de generatie kankerpatiënten en 2de 
generatie soldaten met PTSD. In dergelijke 
onderzoeken laten de bevindingen steeds 
weer zien dat de tweede generatie speci-
fieke problemen heeft met omgaan met si-
tuaties van stress en spanning en toegan-
kelijker is voor het ontwikkelen van PTSD. 

We zien in de praktijk bij de 2de generatie 
specifieke problemen op drie verschillen-
de vlakken: 

1. De ontwikkeling van de Self, 
de ik persoon 
Dit komt tot uiting in identiteitsproble-
men, het identificeren met de slachtoffer-
rol of juist het willen slagen in alles wat je 
doet om zo de ouders die naches te ge-
ven die ze toekomt en misschien ook wel 
een leegte op te vullen die er na de oor-
log zo was. 

2. De gevoelswereld 
Veel schuldgevoelens ten opzichte van de 
ouder(s), veel boosheid, angststoornissen, 
nachtmerries over de vervolging, en een 
gevoel van rouw en depressie die als het 
ware niet bij de persoon zelf thuishoort. 

3. Moeilijke onderlinge contacten 
Problemen binnen het ouderlijke gezin; 
aan de ene kant een heel close contact en 
dan bedoel ik bijna symbiotische contacten 
waarin oorlogsoverlevenden en 2de gene-
ratie zo afhankelijk van elkaar zijn in het 
dagelijkse leven dat ze niet zonder elkaar 
kunnen en dat er bijna geen separatie heeft 
plaats gevonden. Dit kan weer grote gevol-
gen hebben op de relatie die de 2de gene-

Waarin verschilt de tweede generatie 
van vergelijkbare groepen, waarvan  
de ouders geen Jodenvervolging  
hebben meegemaakt? 

Voordracht tijdens het middagprogramma door Yaëla Cohen op 19 maart 2017  
in Casa 400 in Amsterdam. (Yaëla (foto rechts) is Klinisch maatschappelijk werker,  

psychotherapeute en professioneel directeur bij Elah in Israël).
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ratie heeft met zijn of haar partner, kinde-
ren, enz. 
Aan de andere kant zien we ook heel veel 
gezinnen die uit elkaar zijn gevallen en 
waarbij de 2de generatie veel moeite heeft 
om een intieme relatie aan te gaan. 
Er zijn verschillende manieren waarop we 
de overdracht van de 1ste op de 2de gene-
ratie kunnen verklaren. In eerste instantie 
lijkt het abstract als je zegt dat iemand last 
heeft van chronische hoofdpijn omdat zijn 
vader 50 jaar daarvoor met zijn hoofd te-
gen een boom is gelopen of dat een vrouw 
bang is om zwanger te worden omdat haar 
moeder ooit een kind heeft verloren. Toch 
werkt het vaak wel zo. Hoe vaak hoor ik 
niet cliënten vertellen dat zij heel regel-
matig over de vervolging dromen in details 
terwijl zij de oorlog zelf niet hebben mee-
gemaakt. Ik ga hier in op een paar manie-
ren waarop we deze overdracht kunnen 
uitleggen: 

1. De attachment theorie,  
de hechtingstheorie, Bowlby 1969 
In het kort kun je zeggen dat volgens de 
hechtingstheorie de kwaliteit van de band 
tussen moeder en baby in de eerste paar 
jaar van zijn of haar leven bepaalt hoe het 
kind in zijn jeugd en de volwassenheid, ban-
den met andere mensen aangaat. Dat wil 
zeggen, hoe beter de moeder haar baby 
aanvoelt en geeft wat die nodig heeft, des 
te veiliger en beter de baby zich voelt en 
vanaf het eerste moment in zijn leven leert 
dat zij kan vertrouwen op anderen en op 
het feit dat de wereld ‘goed’ is. De moe-
der is daarbij volledig afgesteld op de be-
hoeftes van haar baby en geeft eten, ver-
schoont, knuffelt, speelt, legt deze te sla-
pen; de moeder weet ook precies wanneer 
de baby dit alles nodig heeft. Hoe beter zij 
reageert op de behoeften van de baby, hoe 
beter het kind zich voelt. Zulke baby’s wor-
den mensen die zich prettig voelen met an-
dere mensen, die zich open en zeker ge-
dragen en die voelen dat zij moeilijkheden 
in het leven aankunnen. 
Is deze band tussen moeder en baby in 
de eerste levensjaren verstoord, weet de 
moeder zich niet precies op zijn behoeftes 
af te stellen, heeft zij er geen geduld voor 
of is zij vaak afwezig, dan voelt de baby dat 
zij/hij niet echt kan vertrouwen, wordt zij/
hij angstig en onzeker en zal minder ge-
makkelijk, meer afhankelijk, meer angstig 
of meer afstandelijk zijn in relaties met an-
dere mensen. Voor veel oorlogsoverleven-
den was het moeilijk om hun kinderen te 
verzorgen. Zij waren heel blij met hun kin-
deren maar hadden niet altijd het vermo-
gen om het kind te geven wat het nodig 
had vanwege de trauma’s die zij zelf in de 

oorlog ondergingen en nog niet verwerkt 
hadden. 

2. Onverwerkt trauma van de ouders 
Oorlogsoverlevenden konden tijdens de 
oorlogsjaren en vele jaren erna niet rou-
wen om de enorme verliezen die zij had-
den geleden. Ouders, partners, grootou-
ders en soms zelfs kinderen die niet wa-
ren teruggekomen, verlies van huis en ge-
voel van eigenwaarde, verloren kansen om 
te leren, 
kinderen die vanuit de onderduik naar 
een nieuwe en vaak voor hun onbekende 
thuissituaties waren overgebracht enz. Er 
was geen professionele opvang, niemand 
die naar hun gevoelens vroeg. Hun verlie-
zen, hun verdriet, hun boosheid, hun ver-
langens. Alles moesten zij inslikken en zij 
moesten maar zien hoe zij met hun ge-
voelens om leerden te gaan. Toen na en-
kele jaren hun eerste kind kwam, kon het 
bijna niet anders, dan dat de komst van 
de baby veel oud verdriet met zich mee-
bracht. Mensen die zelf hun ouders ver-
loren hadden, dachten aan hen en waren 
verdrietig dat zij er niet waren om te hel-
pen en mee konden genieten en vroegen 
zich af wat voor grootouders hun ouders 
geweest zouden zijn. Zij voelden pijn om 
het feit dat zij hun kinderen geen oma’s en 
opa’s aan konden bieden. Ook nieuwe ou-
ders die wel ouders hadden, werden ge-
confronteerd met lastige gevoelens en vra-
gen: Ik was zo oud als mijn baby nu toen ik 
moest onderduiken. Hoe hebben mijn ou-
ders dat gedaan? Waarom hebben ze me 
niet meegenomen, enz.? Deze gevoelens 
van verdriet waren vaak niet bewust, maar 
ze waren er wel en werden in de verzor-
ging en opvoeding van het kind onbewust 
overgebracht. Een kind dat in de ogen van 
de moeder verdriet ziet, neemt dat in zich 
op, dat is onvermijdelijk. Deze kinderen lo-
pen soms hun hele leven met een gevoel 
van verdriet, waarvan ze niet weten waar 
het thuishoort, met een gevoel van pijn, 
met een onvervuld verlangen. Dit kunnen 
de gevoelens van hun moeder of vader zijn 
die zij met zich meedragen. 

3. Groei-energie 
Kinderen hebben een bepaalde hoeveel-
heid energie om zich te ontwikkelen, om 
de wereld te ontdekken, om te begrijpen 
wie zij zijn. Als het kind bezig is met het 
verdriet, de boosheid, de spanning van de 
ouders, dan focust hij zich daarop. Dan is 
hij bezig te begrijpen wat hij moet doen om 
mama aan het lachen te krijgen, om haar 
niet boos of gespannen te maken. Kinde-
ren ook baby’s weten meestal precies wat 
ze moeten doen. Maar in plaats van dat ze 

dan bezig zijn zich af te vragen wat voel ik, 
wat wil ik, wat kan ik, zijn ze bezig met de 
ander. Er blijft dan nog maar heel weinig 
energie over om zichzelf te ontwikkelen. 
Op latere leeftijd zien we dan ook bij de 
tweede generatie heel veel mensen die in 
moeilijke relaties zitten omdat ze niet kun-
nen zeggen wat ze van hun partner nodig 
hebben, wat ze willen, wat ze leuk vinden 
of juist het andere uiterste, mensen die 
juist wanneer ze ouder worden zich af gaan 
vragen wie ben ik? Ze willen met niemand 
meer rekening houden en alleen nog dat 
doen wat ze zelf willen. 

4. Sociale psychologie 
Bij de eerste drie soorten overdracht die 
ik net heb genoemd (hechtingstheorie, on-
verwerkt trauma en de hoeveelheid groei 
energie bij een kind), zijn meer psychody-
namisch, daar gaat het vooral om onbe-
wuste en indirecte overdracht. Echter bij 
de sociale psychologie gaat het om bewus-
te en directe overdracht. Die ideeën en 
gedachten, normen en waarden en gedrag 
die de 
ouders op hun kinderen over dragen. Dan 
hebben we het zowel over de positieve as-
pecten van overdracht zoals, hoe vieren 
wij verjaardagen, hoe zien de feestdagen 
er bij ons uit, hoe maak je "onze" kippen-
soep, welke muziek luisteren we thuis en-
zovoort. Dingen die je wilt dat de volgen-
de generatie onthoudt en meeneemt. Voor 
kinderen zijn de ouders altijd een rolmo-
del voor hoe het leven in elkaar zit en hoe 
het hoort. Maar er zijn dus ook moeilijke 
dingen die ouders bewust en direct op hun 
kinderen overbrengen. Over wat spreken 
we hier in huis en over wat niet, wat is ta-
boe, voor wat en voor wie zijn we bang, in 
hoeverre zijn het ouders die juist heel erg 
beschermend zijn naar het kind toe om-
dat zij zo bang zijn dat het iets zal over-
komen of zijn het juist ouders die het kind 
van jongs af aan willen leren dat het leven 
en de wereld wreed is. Zij zullen de kinde-
ren bewust die boodschappen meegeven 
die zij belangrijk vinden maar die ook door 
de oorlog gekleurd zijn. 

5. Biologisch of genetische overdracht 
Hier weet ik persoonlijk heel weinig van 
maar er zijn onderzoeken bezig die kij-
ken of de Shoah gerelateerde trauma's van 
ouders ook genetisch doorgegeven wor-
den aan hun kinderen net zoals bij anderen 
ziekten en klachten. 

Voorbeelden vanuit de praktijk: 
Elk geval is anders, het is altijd heel belang-
rijk het verhaal van de ouders te begrijpen 

> lees verder op de volgende pagina
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en niet te veroordelen en daarna te beden-
ken hoe het voor het jonge kind, tiener en 
jongvolwassenen moet geweest zijn om op 
te groeien in een huis waarbij de oorlog 
een grote rol speelde. 

Mirjam en Danny (50+ers) kwamen 
naar relatietherapie omdat er grote pro-
blemen waren binnen het huwelijk. Hij wil-
de scheiden omdat hij voelde dat al haar 
vrije tijd naar de verzorging van haar zie-
ke moeder ging. Hij had begrip voor haar 
en de situatie maar kon het niet meer aan 
dat er voor hem en hun relatie geen plaats 
was. Mirjam voelde dat zij geen keus had en 
was als verlamd bij de gedachte dat zij de 
verzorging aan iemand anders moest over-
dragen. Zij kon niet met het schuldgevoel 
leven als zij niet dagelijks bij haar moeder 
op bezoek ging en kon zich geen vakantie 
of uitje gunnen zonder dat zij voelde dat zij 
haar moeder te kort deed.

Dalia (62) kwam naar therapie omdat 
zij in een groot gat terecht was gekomen 
na het overlijden van haar ouders. Zij had 
geen idee hoe zij zonder hen verder moest. 
Dalia is nooit getrouwd en heeft nooit een 
serieuze relatie gehad. Ze had last van ang-
sten en paniekaanvallen. Als kind was ze 
nooit mee geweest op schoolreisjes, dat 
vonden haar ouders eng en geen goed idee, 
ze had weinig vrienden aangezien haar ou-
ders haar geleerd hadden dat je niet op 
vreemde mensen kon vertrouwen. Ook 
was zij financieel afhankelijk van haar ou-
ders geweest en wist niet hoe zij zonder 
hun hulp kon leven. 

David (50) kwam naar therapie omdat hij 
homoseksueel was en dit ‘erge’ nieuws niet 
aan zijn ouders kon vertellen. Ze hadden 
al zoveel meegemaakt, hoe kon hij hen nu 
zo veel verdriet aandoen. Hij voelde zich 
schuldig en wist dat zijn ouders zo hoopte 
dat hij hen kleinkinderen zou geven.

Shir (55) was de oudste dochter van 
twee oorlogsoverlevenden. Het huwelijk 
van haar ouders was ronduit slecht. Ze 
pasten totaal niet bij elkaar leerden elkaar 
kort na de oorlog kennen en zijn vrijwel 
direct met elkaar getrouwd omdat zij bei-
de zo snel mogelijk een nieuw gezin wil-
de stichten. Vader had een zoon verloren 
tijdens de oorlog en hoopte dat hij d.m.v. 
het nieuwe gezin een beetje van zijn pijn 
los kon laten. Het tegenovergestelde was 
waar. In alles wat zijn dochter deed zag hij 
zijn zoon, hij was geobsedeerd door het 
meisje waardoor haar moeder haar als 
bondgenoot van haar man zag. Moeder zelf 
had ook een moeilijk leven achter de rug 

en wist ook niet precies hoe zij de moeder-
rol moest vervullen. Aan de ene kant had 
zij dus een vader die in alles wat zij deed en 
zei haar vergeleek met een broertje dat ze 
nooit gekend had maar die veel beter, slim-
mer en liever was dan zij. Aan de andere 
kant een moeder die al haar frustraties op 
het meisje projecteerde. Shir was op hele 
vroege leeftijd getrouwd, ze werd zwan-
ger en nog voor de bevalling verliet haar 
echtgenoot haar. Ze had geen idee hoe een 
normale relatie eruit moest zien en kwam 
naar therapie omdat de relatie met haar 
zoon uit de hand liep.

Efraim (67) heeft nooit met zijn moeder 
over haar oorlogsverleden gesproken, in 
eerste instantie interesseerde het hem niet 
zo, daarna wilde hij haar er niet over vra-
gen om geen nare herinneringen bij haar 
boven te halen. Zij sprak er niet over om-
dat zij hem in eerste instantie wilde sparen, 
hem niet op wilde zadelen met haar ver-
leden en later omdat zij dacht dat hij niet 
geïnteresseerd was (conspiracy of silence).
Nu leeft zij niet meer en zit hij met zoveel 
vragen en schuldgevoel.

Het zijn allemaal voorbeelden die ik dage-
lijks in mijn praktijk tegenkom. Als ik moet 
samenvatten waar het om gaat zijn dat de 
volgende zinnen die ik zo vaak hoor: 
“Ik heb het gevoel dat ik mijn ouders moet 
beschermen, ook als dat op rekening van mij 
gaat”,
“Ik voel mij verantwoordelijk voor de gevoelens 
van mijn ouders, ook als dat op rekening van 
mij gaat”,
“Mijn moeder/vader zag mij als vervanging 
voor een of meerdere familieleden die in de 
oorlog vermoord is”,
“Het Shoah verleden van mijn moeder/vader 
beïnvloedde mijn leven”.

We weten statistisch gezien dat de volgen-
de 2e generatieleden het meest hebben ge-
leden en soms nog altijd lijden: 

• Kinderen die tot 1955 geboren zijn, dus 
vrij kort na het einde van de oorlog. 
• Kinderen die de oudste in het gezin zijn of 
kinderen die enig kind waren. 
• Kinderen waarvan beide ouders oorlogs-
overlevenden waren. 
• Die kinderen die vervanging waren voor 
kinderen die niet waren t́eruggekomen’. 
• Kinderen van ouders die vele dierbaren, 
familieleden en vrienden hadden verloren 

Het overgrote deel van de tweede genera-
tie is alsnog erg goed terecht gekomen en 
het blijkt uit gesprekken met mensen dat 
juist de schoolperiode, jeugdbewegingen, 

zomer en winterkampen en andere sociale 
activiteiten grote positieve invloed hebben 
gehad op hun ontwikkeling. 

Een van de grote lessen die wij door de ja-
ren heen hebben geleerd over de ontwik-
keling van rouw en rouwverwerking is de 
belangrijkheid van het geven van professio-
nele hulp kort na de traumatische ervaring. 

Yaëla Cohen, maart 2017

Vervolg  pagina 9 (Yaëla Cohen-voordracht)

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
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Hulp bij posttraumatische stress

Vorm en werkwijze
De empowerment module kan zowel in groepsverband als individueel worden 
gevolgd door getraumatiseerde vluchtelingen, asielzoekers, ongedocumenteer-
den en slachtoffers van mensenhandel. Een module bestaat uit negen sessies van 
1 uur (individueel) tot 2,5 uur (groepsverband) per bijeenkomst.
Elementen die aan bod komen zijn o.a. identiteit, hoop, coping, sociale verbin-
ding, veiligheid, erkenning en betekenisgeving. De empowerment module wordt 
bij voorkeur vooraf aan een traumatherapie aangeboden, maar kan ook geïndi-
ceerd worden na afronding van andere behandelingen.

De empowerment module 7ROSES (Recovery Oriented Survivor 
Empowerment Strategies) wordt aangeboden aan deelnemers 
waarbij een posttraumatische stressstoornis is vastgesteld en die 
moeite hebben met zichzelf staande te houden binnen de huidige 
leefomgeving. De deelnemer volgt deze module als een onderdeel 
van zijn/haar behandeling binnen de ARQ zorggroep (Equator/Cen-
trum 45). De module richt zich o.a. op herstel van eigen krachten, 
functioneren en het leren inzetten van hulpbronnen in de omge-
ving. In deze module oefent een deelnemer met nieuw gedrag en 
leert hiermee een actieve rol te nemen in zijn/haar eigen herstel. 
Deze module is gebaseerd op verschillende herstelgerichte behan-
delmethodieken (SRH/ACT; Systematisch Rehabilitatiegericht Hande-
len/ Acceptance and Commitment Therapy) en op de ervaringen van 
zes Europese partnerorganisaties die zich o.a. inzetten voor de 
empowerment van asielzoekers. De module is flexibel inzetbaar en 
is gekaderd aan de hand van het internationale CHIME framework 
(Conceptual framework for personal recovery in mental health: systema-
tic review and narrative synthesis (Leamy et al., 2011). Indien gewenst 
kan deze module op locatie aangeboden worden.

Doelstelling
Het versterken van het unieke herstelproces van de deelnemer door aanvullend 
op de behandeling van klinisch symptomen ook methodisch te werken aan her-
stel op andere gebieden. Hierbij ligt de focus op het hervinden van kwaliteit van 
leven en toekomstperspectief, ondanks de aanwezigheid psychische of fysieke 
klachten of andere aanwezige stressoren. Empowerment wordt hierbij gezien 
als een intern proces naar meer self-efficacy, het (h)erkennen van eigen compe-
tenties en het herstellen van een gevoel van eigenwaarde.

Praktisch
De module kan wekelijks worden aange-
boden in een AZC of in de polikliniek in 
Diemen Zuid. Bij voldoende deelnemers 
wordt er met een nieuwe groep gestart. 
Tolken zijn beschikbaar. Het hebben een 
verblijfstatus is geen vereiste voor deze 
module. Inclusiecriterium: PTSS diagnose
Contra indicaties zijn: ernstige psychoti-
sche kenmerken, forse verslavingsproble-
matiek of forse agressieregulatie proble-
matiek.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Joriene van der Kolk of Jetske van Heem-
stra op nummer 020-8407676 of per 
email: 
j.van.der.kolk@equatorfoundation.nl
j.van.heemstra@equatorfoundation.nl

Informatie en aanmelden bij Equator
De medewerkers van Bureau Aanmelding 
en Informatie zijn dagelijks telefonisch be-
reikbaar tussen 9.00 - 15.00 uur via 020 - 
840 76 76.
Aanmelden kan ook via het aanmeldings-
formulier op de website:
http://www.equatorfoundation.nl/nl/
contact/equator-foundation-diemen
Bij aanmelding is er daarnaast altijd een 
verwijzing door de huisarts nodig, dit kan 
d.m.v. een verwijsbrief of via zorgdomein.

Missie
Deze empowermentmodule werd ont-
wikkeld binnen een internationaal samen-
werkingsverband en wordt gekoppeld aan 
wetenschappelijk onderzoek..
Equator is onderdeel van de ARQ psy-
chotrauma Expert Groep. Equator Foun-
dation is een organisatie voor psychiatri-
sche behandeling en psychosociale zorg, 
onderzoek en kennisoverdracht. Onze ac-
tiviteiten richten zich in Nederland op ge-
traumatiseerde vluchtelingen en asielzoe-
kers, op slachtoffers van mensenhandel en 
van recent seksueel geweld, en elders in 
de wereld op oorlogsgetroffen populaties.
Equator streeft naar het gelijktijdig bevor-
deren van mentaal herstel en sociale bin-
ding.

Co-Funded by the 
European Union
Equator Foundation is partner in: 
‘ARQ’; Psychotrauma Expert Groep.
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Ervaringen in de kindertijd kunnen uw DNA voor de rest van uw leven veranderen

E
en team wetenschappers van de 
Noordwestelijke Universiteit in 
de VS analyseerde meer dan hon-
derd genen die verband houden 
met ontstekingen, op zoek naar 

aanwijzingen van epigenetische verande-
ringen. Zij werden geleid door verdenkin-
gen dat verbanden tussen kinderleef omge-
vingen en verschillen in ontstekingsproces-
sen zouden kunnen worden teruggeleid tot 
de genen zelf. Hoewel de DNA-sequentie 
van onze genoom tijdens de conceptie min 
of meer wordt opgesloten, begrijpen we 
al enige tijd dat individuele genen verder 
kunnen worden aangepast door proces-
sen die wij epigenetisch noemen. Een van 
de meer prominente vormen van deze epi-
genetische processen is methylatie, waarbij 
een methylgroep (CH3) op zodanige wij-
ze wordt toegevoegd aan de structuur van 
het DNA dat het zijn werking verstoort.

Genetische blauwdrukken
Methylatie, samen met andere epigeneti-
sche veranderingen, heeft een revolutionai-
re invloed gehad bij het interpreteren van 
onze genetische blauwdrukken. Waar ooit 
onze biologie als een genetisch vaststaand 
werd beschouwd, hebben we begrepen dat 
zelfs subtiele omgevings verschijnselen een 
doorslaggevend effect kunnen hebben, met 
als gevolg het tot stilstand komen van be-
langrijke genenitiche processen. Epigeneti-
ca lijkt te zijn geëvolueerd om ons genoom 

aan te zetten tot een snelle reactie op ver-
anderingen in onze omgeving."We zouden 
genen kunnen hebben in onze lichamen die 
kunnen leiden tot slechte resultaten of na-
delige gevolgen voor onze gezondheid, 
maar als die genen stil zijn, uitgeschakeld 
door epigenetische processen, dan kan dat 
een goed ding zijn," legde de leider van de 
studie – auteur Thom McDade - uit aan Lo-
rena Infante Lara bij Univision.com.
Het is nog steeds relatief vroeg in het on-
derzoek om te begrijpen hoe het volledi-
ge scala van epigenetische veranderingen 
doorwerkt op processen als  hoe we sla-
pen of hoe het komt dat we rijk zijn. Onze 
kindertijd is duidelijk een belangrijk onder-
deel van het leven, dat biologische proces-
sen kan vastleggen en onze gezondheid en 
welzijn voor de komende jaren kan beïn-
vloeden.
De laatste studie betrof een steekproef van 
bijna 500 deelnemers uit de Filippijnen en 
omvatte een data-traject dat terugging tot 
het begin van de jaren tachtig. Bloed verza-
meld in 2005 werd gebruikt om 114 genen 
te analyseren die verband houden met im-
muunprocessen die ontstekingen regelen.
De methylatie van negen van die genen 
bleek een nauwe relatie te hebben met 
een aantal kindervariabelen, waaronder de 
huishoudelijke sociaaleconomische status 
in de kindertijd, de langdurige afwezigheid 
van een ouder in die kindertijd en zelfs of 
die persoon in het droge seizoen geboren 

‘Het kan je zelfs ziek maken’
Kindertijd is een bepalende periode in het leven van iemand,  
maar voor velen van ons lijkt het dat die vroege levenservaringen 
het lichaam direct naar een genetische aanpassing hebben.
Onderzoekers kunnen nu nauwkeurig voorspellen of een handvol 
genen, die verantwoordelijk zijn voor het reguleren van  
ontstekingen, zijn veranderd door de indentificatie van  
belangrijke gebeurtenissen in onze kindertijd. Zij kunnen de  
oorzaak zijn van ziektes die we later in het leven krijgen.

was. Dit is niet de eerste aanwijzing dat ons 
geboortejaar in ons DNA wordt gestem-
peld en dat dit ook ons immuunsysteem 
beïnvloedt. Met andere woorden; door be-
paalde kinderervaringen te identificeren, 
was het mogelijk voor de onderzoekers 
om te voorspellen of één of meer van die 
negen ontstekingsgenen aan of uit konden 
staan. Inflammatie kan een tweesnijdend 
zwaard zijn voor zover het immuniteit aan-
gaat - terwijl het openzetten van bloedva-
ten en de zwelling die erbij hoort - infecties 
kan helpen bestrijden en genezing bevor-
deren, kan het ongemak en schade veroor-
zaken als dit proces te lang aanhoudt. Re-
gulering van ontstekingsgenen kan onder 
bepaalde omstandigheden evenwicht bie-
den aan die processen, maar omdat de ge-
nen dan stil zijn - en zelden weer opgescha-
keld worden - kan het de weg voor ziektes 
later in het leven openstellen.

Verklaren
Het onderzoek zou het voorkomen van 
cardiovasculaire en bepaalde ontstekings-
ziekten in specifieke gemeenschappen kun-
nen verklaren. Het is ook een toevoeging 
aan het steeds groeiende bewijsmateri-
aal dat de veranderingen in ons immuun-
systeem op uiteenlopende manieren wij-
zen ïnvloed hebben hoe onze volwassen 
organismen omgaan met ziekte. Meer on-
derzoek naar de genen die door de studie 
wordt benadrukt zou extra aanwijzingen 
kunnen geven over hoe het milieu de wer-
king van onze genen beïnvloedt.
Ondertussen hebben we nu nog meer be-
wijzen dat wat er in ons vroege leven  ge-
beurt nog heel lang een invloed heeft op de 
rest van ons leven.

Mike McRea, september 2017
Dit onderzoek is gepubliceerd in de Procee-
dings of the National Academy of Sciences.


