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Zondag 19 maart 2017 
Aanvang 10.45 uur 

CASA 400 in Amsterdam

> Vul snel de bijgesloten KAART in! 
En meldt u aan voor deelname  
algemene ledenvergadering en/of lunch 
op zondag 19 maart 2017. Lunch voor 
leden en introducees 10,- euro per per-
soon. Vul daarom de bijgesloten kaart 
in en doe deze vandaag nog voldoende 

gefrankeerd op de 
post (maar voor 
3 maart 2017).

Gevraagd
Het VBV-bestuur is dringend op zoek 
naar bestuursleden uit de twee-
de generatie om haar bestuur te ver-
jongen. Doel is om samen de transitie te 
maken naar een toekomst waarbij het 
VBV haar leden op adequate wijze van 
informatie en ondersteuning kan blijven 
voorzien. Gevraagd wordt naar perso-
nen die kunnen voldoen aan het volgen-
de profiel:
• tussen de 45-65 jaar
• vrouw of man
• bestuurlijke ervaring
• tegen een stootje kunnen
• visie en humor
• een maatschappelijke, professione-

le, paramedische, medische of juridi-
sche opleiding of achtergrond strekt 
tot aanbeveling.

Voor meer informatie of sollicitatie 
stuurt u eenvoudig een email naar:
info@vbvinfo.nl (o.v.v. ‘bestuursfunctie’)
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Van de voorzitter | Flory Neter

I
n de aanloop naar de ledenvergadering 
van 19 maart aanstaande een kleine sa-
menvatting van wat het VBV-bestuur 
in de afgelopen periode heeft bezigge-
houden.

De contacten met sommige organisa-
ties die werken op het gebied van WO-
II zijn in een wat lagere versnelling gezet. 
Het VBV maakt deel uit van het Centraal 
Overleg Orgaan van Verzets- en Vervol-
gingsslachtoffers, het COVVS. In het ver-
leden altijd de vergaderingen bijgewoond. 
Op het moment doen wij dat niet meer. 
Wij zijn nog steeds lid en dragen ook fi-
nancieel bij, maar inhoudelijk worden 
wij daar niet erg vrolijk van. Omdat het 
VBV-bestuur van mening is dat je alleen 
de dingen moet doen waar je vrolijk van 
wordt en die iets toevoegen aan het ei-
gen welzijn of die van de leden, worden wij 
niet opgewekt van de koers die het CO-
VVS vaart.
Op 14 mei 2016 werd er een conferentie 
gehouden die werd georganiseerd door 
het COVVS in samenwerking met het In-
disch Platform, Stichting Herdenken 15 
augustus 1945 e.a. De professionele on-
dersteuning kwam van de Stichting Pelita 
en het Cogis.
De bedoeling was om het herdenkings-
landschap in kaart te brengen. Wij zijn van 
mening dat men daar onvoldoende in is 
geslaagd omdat de kant van hen die in Ne-
derland werden vervolgd onvoldoende uit 
de verf is gekomen. Er is bezwaar aange-
tekend en een gesprek hierover moet nog 
volgen.

Duitse herstelbetalingen
Het zwaartepunt van onze activiteiten 
ligt nog steeds op gebied van uitkerin-
gen en de daaraan gerelateerde aanvra-

gen. Nog steeds zijn er nieuwe aanvragen 
WUV/WUBO of wordt ons om informa-
tie gevraagd. Veel van onze werkzaamhe-
den komen feitelijk neer op regulier maat-
schappelijk werk. Dat is jammer, dat be-
hoort niet tot de core business van het 
VBV, dat hoort elders thuis. Helaas, het is 
niet anders.
Ook vergt de tweede aanvraag op het ge-
bied van Gettofonds en Gettopensioen 
veel inspanning. Wist u dat ook de erfge-
namen van hen die tussen 1941 en 1943 in 
Amsterdam hebben gewoond en gewerkt, 
aanspraak kunnen maken op het retroac-
tieve deel van het gettopensioen?

VBV in Israël
De eerste dagen van februari was uw 
voorzitter in Israël waar wij ook weer 
een bijeenkomst hadden met onze Israë-
lische leden. Het was een zeer inspireren-
de en geanimeerde bijeenkomst waarvan 
het verslag inmiddels op de website is ge-
plaatst.

World Federation of 
Jewish Child Survivors
Ook hebben wij indringend contact ge-
had met zusterorganisaties in Amerika. 
Om de een of andere duistere reden ver-
keerde men daar in de veronderstelling 
dat de enige organisatie die actief is in Ne-
derland op gebied van overlevenden van 
de Shoa het HOK is. Hoe dat kan weet 
ik niet, raadselachtig, want het HOK be-
staat al sinds 2006 niet meer (zie pagina 
2 voor het uittreksel KvK inzake HOK).  
Geen idee welke krachten baat hebben bij 
deze onjuiste weergave van de feiten. In 
ieder geval is er uitvoerig contact geweest 
met de Wereldfederatie van Kind-over-
> lees verder op pagina 2
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Een niet geringe pres-
tatie en voor de redac-
tie aanleiding om ons 
een beetje in de historie 
van deze sympathieke 
en succesvolle advocaat 
te verdiepen tijdens een 
bezoek aan Amsterdam.
Door zijn promotie kan 
hij rechtstreeks met de Duitse autoritei-
ten onderhandelen over alle zaken die be-
trekking hebben op wet- en regelgeving in 
verband met de Shoah. Mocht het nodig 
zijn om hierbij de rechtbank te betrekken 
dan laat hij zich bijstaan door een Duitse 
collega omdat hij niet in de balie kan wor-
den ingeschreven.
Het hele kantoor is Duitstalig en Avi heeft 
Duits recht gestudeerd. In 2000 werd hij 
in Berlijn assistent bij een lid van de Duit-
se Bundestag en in 2008 adviseur voor de 
Israëlische regering. In 2009 heeft hij met 
succes een juridische strijd gevoerd met 
Duitse rechters over de jurisprudentie 
van de oorlog reparatiewetgeving en de 
uitvoering daarvan. Met als gevolg dat veel 
meer slachtoffers van WOll een uitkering 
konden ontvangen.
Een belangrijk gegeven was de erkenning 
van Amsterdam als open getto door de 
Duitse overheid naar aanleiding van de 
uitgebreide bestudering van het archief 
van de Joodsche Raad door leden van het 
bestuur van de VBV.
Mede als gevolg hiervan kon de Duitse so-
ciale wetgeving worden veranderd. Een 
nog belangrijker feit was de verandering 
van de wet in 2014, waardoor retroactief 
een uitkering voor overledenen en nabe-
staanden vanaf 1997 mogelijk werd. In no-
vember 2016 heeft hij een presentatie ge-
geven over zijn als boek uitgegeven dis-
sertatie in Den Haag in aanwezigheid van 
de Duitse ambassadeur, het Nederlandse 
Ministerie van Financiën en vele anderen. 
Wij zullen ons blijven verheugen over de 
samenwerking met het kantoor Weber.
[ Henry E. Neeter]

Avi Weber  
gepromoveerd 
in Duitsland
Avi Weber, onze advocaat in Tel 
Aviv, die zoveel van onze leden 
in de afgelopen jaren met succes 
heeft bijgestaan en de vereniging 
geadviseerd heeft, is in 2016 in 
Duitsland gepromoveerd.

levenden van WO-II. Een artikel van de 
hand van de VBV-voorzitter wordt eer-
daags op hun website geplaatst. 
Tevens is hierdoor contact ontstaan met 
andere Nederlandse organisaties zoals 
JONAG en JOK. In een van de mailtjes 
die wij mochten ontvangen schrijft René 
Lichtman dat hij er van overtuigd is dat 
het VBV een grote bijdrage kan gaan leve-
ren aan deze Wereldfederatie.
Wordt vervolgd.

Trauma en Veerkracht
Verleden jaar was dr. Jacques Barth op de 
Ledenvergadering gastspreker. Het on-
derwerp betrof genetische mutaties bij 
de tweede en mogelijk ook bij de der-
de generatie. De psychische en medische 
klachten van holocaustoverlevenden en 
hun kinderen is een omvangrijke mate-
rie gebleken. Zelden werd nog een link 
gelegd tussen psychologische klachten en 
hartproblemen. De wereldberoemde vi-
olist Gidon Kremer schrijft in zijn memoi-
res over zijn jeugd: Hoe moeilijk het is om 
in een oorlog te leven die de jouwe niet 
is. Hoe groei je op als kind van overleven-
den? Deze Shoa gerelateerde stressfacto-
ren in een gezin kunnen oorzaak zijn van 
het ontsporen van genetisch materiaal. 
Het onderzoek ‘Trauma en Veerkracht’ 
dat Barth gaat doen, moet in kaart bren-
gen in hoeverre psychisch welzijn van de 
eerste generatie het genetisch materiaal 
van volgende generaties heeft beïnvloed.
De toekomst van het VBV zal onder 
meer moeten liggen in het ondersteunen 
en participeren in de kennis die nu zal 
worden verkregen en al bekend is door 
eerdere onderzoeken op het gebied van 
de hongerwinter, het beleg van Leningrad 
enz. Inmiddels is een stichting opgericht 
om Barth in deze alle medewerking te 
bieden die binnen de mogelijkheden lig-
gen. Het VBV is in deze stichting verte-
genwoordigd.

VBV en toekomst
Wij hebben ons indringend bezig gehou-

den met het voortbestaan van het VBV.
Je zou kunnen stellen dat bijna alles wat 
wij ooit wilden bereiken is gelukt.
Met het voortschrijden der jaren wordt 
ons ledenbestand kleiner en de redelijk-
heid gebiedt je als bestuurder om het 
voortbestaan van het VBV te analyseren.
Ons ledenbestand is nog steeds aanzien-
lijk en er komen ook wel nieuwe leden 
bij. Een kijkje in de toekomst is onont-
beerlijk. Dat hebben wij omstandig ge-
daan. Wij hebben een scenario klaar lig-
gen voor het geval dat het VBV-bestand 
beneden de 450 leden komt te liggen. Dat 
is nu nog niet aan de orde. Wel kan dit 
onderwerp op de Algemene Ledenverga-
dering van 19 maart a.s. aan de orde ko-
men. Wat dus aan de orde is, is de voort-
gang van onze organisatie.
Het VBV bestaat sinds 1984. Er is veel ge-
beurd op het gebied van hulp aan de eer-
ste generatie in de breedste zin van het 
woord. Zijn wij het niet aan onze kinde-
ren en kleinkinderen verplicht om het 
VBV te laten voortbestaan t.b.v. de vol-
gende generaties? Ons werk als vakbond 
voor de eerste generatie zit er bijna op. 
Nu de tweede en derde generatie. Er is 
nog veel werk te doen.
Dit gezegd hebbende, wil ik u meegeven 
dat wij dringend op zoek zijn naar uitbrei-
ding van het bestuur met leden uit die 
tweede generatie. Doel is om samen 
met ons de transitie te maken naar de 
toekomst. 
Uw voorzitter geeft hierbij te kennen 
nog één jaar het voorzitterschap te wil-
len vervullen. Het zou mooi zijn als mijn 
opvolgster(-er) zo’n 10 a 15 jaar jonger is.

Vervolg  pagina 1 (Van de voorzitter)

Foto boven: detail uittreksel Kvk HOK (Het Ondergedoken Kind)

Foto links (archieffoto):
Flory Neter in 1997 
aan het begin van haar 
loopbaan als voorzitter 
van het VBV. Wat gaat 
de tijd toch snel!
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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

In de wetenschappelijke wereld is het 
heel normaal om aan het einde van een 
studie mogelijkheden voor verder on-
derzoek aan te geven. Conclusies zijn 

getrokken en de wetenschapper toont 
ook meteen de beperkingen van de on-
derzoeksresultaten. Het is elegant om 
andere mogelijkheden binnen de onder-
zoekkaders te schetsen, want al mag het 
resultaat er ongetwijfeld zijn, in de toe-
komst valt nog van alles te verwachten. 
Een indirecte stimulans om te streven 
naar steeds nieuwere inzichten.  

Dagelijks zien talloze wetenschappelijke 
publicaties van de meest uiteenlopende 
academische disciplines het licht en zijn 
zonder al te veel diepgraverij via internet 
beschikbaar. Met vooral tijd en een com-
binatie van kennis, inventiviteit en fan-
tasie zijn originele onderzoek- ingangen 
te vinden. In feite werkt het zoals in een 
game. Zoeken en proberen voert tot ho-
gere levels, bewandel zijpaden en vergaar 
informatie. Met schiften en samenvoegen 
openen zich nieuwe werelden.

Het Trauma en Veerkracht Initiatief 
startte in 2014 precies op dat punt. Een 
workshop over ingewikkelde genocida-
le problematiek, verbazing over de ge-
brekkige opvang van joodse slachtoffers 
van de vervolging en genocide tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en een discussie 
over hoe de Nederlandse samenleving, 
en met name in kringen van kinderen van 
joodse overlevenden tegen de gevolgen 
van de Shoah werd aangekeken. Daarbij 
bleken de gevolgen van genocide opval-
lend vaak in psychische termen te wor-
den beschreven. Overlevenden en ook 
hun nazaten lijden/ leden aan een Post 
Traumatische Stress Stoornis (PTSS), een 
aandoening die kan ontstaan als gevolg van 
het meemaken van (langdurig) gewelddadi-
ge en levensbedreigende situaties. Na ze-
ven decennia van vermenging van feiten, 

meningen en emoties blijkt daarover me-
disch gezien nog heel wat te inventarise-
ren.   

Holocaust / Shoah 
Shoah documentairemaker Claude Lan-
zmann zei eens: ‘Traumatische ervaringen 
kunnen er de oorzaak van zijn dat ‘de tijd 
niet ophoudt met níet voorbij te gaan’. Een 
uitspraak die volgens hoogleraar Char-
les Jeurgens de ingewikkelde relatie illu-
streert die er bestaat tussen processen 
van herinneren, vertellen, herdenken, 
herbeleven, verwerken en verbeelden. 
‘Traumatische ervaringen worden in tegen-
stelling tot gewone herinneringen niet op 
een gewone manier in onze hersenen opge-
slagen. Juist omdat iemand een gebeurtenis 
heeft meegemaakt die het hele voorstellings-
vermogen en verwachtingen - patroon te bo-
ven gaat, blijven dergelijke ervaringen op on-
voorspelbare wijze hun verwoestende invloed 
op het leven van de slachtoffers uitoefenen.  

De genocide op de Joden van Euro-
pa wordt in de Westerse wereld als de 
grootste misdaad aller tijden beschouwd. 
Een soort van ‘crimes of crimes’, vanwe-
ge zijn beruchtheid aangeduid met een ei-
gen naam: Holocaust of Shoah. Het natio-
naalsocialistisch bewind van Adolf Hitler 
veroorzaakte een ongeëvenaarde en on-
gebreidelde vorm van massaal geweld te-
gen weerloze burgers die, vanuit een fic-
tief idee over ‘ras’ en gecriminaliseerd tot 
‘minderwaardig leveǹ , systematisch en 
doelbewust vermoord werden. De Sho-
ah is een zeer extreme vorm van genoci-
de volgens de invloedrijke historicus Ye-
huda Bauer, omdat in de opzet van de da-
ders de bedoeling besloten lag om alle Jo-
den, zonder enige uitzondering, om te 
brengen.  

Over de Shoah is vaak, en ook vanuit vele 
invalshoeken geschreven. En nog steeds 

‘After the war a strange optimism seized people. The pain of separation was still 
fresh. People were incapable of evaluating what happened to them, what had hap-
pened with. The circulating blood knew more than the mind; nevertheless there was 
a kind of optimism...The circulating blood already knew: the wound can no longer 
be sewn up. We are dry withered seeds, continuity will no longer come from us.’ 

Trauma en Veerkracht 
Initiatief in Perspectief

[ door Maria J. van Beurden Cahn ]

> lees verder op pagina 6
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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 en
3. heeft recht op de retroactieve betaling vanaf 01-07-1997 tot 
 de datum van overlijden van de rechthebbende. 

Op 6 januari zijn 10 Stolpersteine gestolen 
in Rotterdam. De politie houdt het op ko-
perdieven. “Die stelen ook regelmatig ma-
teriaal van koperlegeringen zoals messing 
en brons. De Stolpersteine zijn vanuit die 
optiek een bijvangst. Eén keer in de zo-
veel tijd is het raak. Bij vandalisme of an-
tisemitisme zouden de gedenkstenen va-
ker het doelwit zijn”, zegt woordvoerster 
Willemieke De Vos. Een buurtonderzoek 
leverde volgens haar geen aanwijzingen op 
over de dieven. “Niemand heeft iets ge-
hoord of gezien.”

Verankering
In vrijwel alle gevallen worden de gesto-
len Stolpersteine vervangen door nieu-
we exemplaren. In Spijkenisse kwamen de 
gedenkstenen niet alleen in het gebruike-
lijke bedje van droog cement te liggen – 
dat met water wordt overgoten en dan 
verhardt tot cementsteen – maar kre-
gen ze een extra verankering. De Stich-
ting Loods24 en Joods Kindermonument 
overweegt dezelfde veiligheidsmaatregel. 
Van Gelderen: “Vanuit Gemeentewer-
ken is ons voorgesteld om de stenen in 
een soort wig te leggen met weerhaken 
die verwijdering bemoeilijken. Andere be-
strating is ook een optie want de klinkers 
die op hun kant in het trottoir van de Bre-
de Hilledijk liggen, zijn minder solide dan 
stoeptegels.” 
[ Bron: NRC Handelsblad - Caspar Naber, 
12 januari 2017 ]

Vergoedingen voor werk 
in getto’s tijdens WO-II 
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 Amster-
dam in begin 2014 werd toegevoegd aan de lijst van officieel erken-
de getto’s. Deze lijst kunt u vinden op internet: http://avivshoa.co.il/
pdf/Ghetto-List-1.8.2014.pdf

Dit overzicht is opgesteld door het Verbond Belangenbehartiging Vervolgings-
slachtoffers (VBV) in samenwerking met het op dit gebied gespecialiseerde 
advocatenkantoor Weber in Tel Aviv. 

Meer informatie en/of hulp via VBV: info@vbvinfo.nl 
Of Advocatenkantoor Weber in Tel Aviv – helpdesk: 
dutchdesk@wyf-law.com 

A

B

C

Rechthebbend voor vergoedingen gettowerk zijn:
1. joodse overlevenden die zijn geboren voor 1937 en
2. verbleven in een door Nazi Duitsland bezette 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 Verzekering
en kunnen dan recht hebben op:
5. op een maandelijkse vergoeding en
6. op een retroactieve uitbetaling van deze vergoedingen 
 met terugwerkende kracht tot 01-07-1997.

De meeste rechthebbende holocaustoverlevenden zijn echter inmiddels overleden. 
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.

Erfgenamen - niet weduwe/weduwnaar - 
van een rechthebbende
1. zijn rechthebbend volgens Nederlands erfrecht en
2. kunnen uitsluitend recht hebben op het retroactieve deel van de 
 gettovergoeding indien de rechthebbende is overleden na 01-07-2002 en
3. kunnen dan recht hebben op het retroactieve deel van de 
 gettovergoeding vanaf 01-07-1997 tot aan de datum van 
 overlijden van de rechthebbende. 

Stolpersteine  
gestolen in  
Rotterdam
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De Trauma en Veerkracht studie is 
een multidisciplinair onderzoek 
dat zeventig jaar na dato kijkt naar 

de effecten van de Holocaust in en op het 
leven van drie generaties Nederlandse jo-
den. Alhoewel veel is geschreven over de 
genocide op de joden en de geschiedenis 
in grote lijnen als bekend kan worden ver-
ondersteld, is nog nooit systematisch ge-
inventariseerd wat de (medische) gevolgen 
van vervolging voor de opeenvolgende ge-
neraties zijn, laat staan wat mensen daar-
over zelf te vertellen hebben. Het Ame-
rikaanse epigenetisch onderzoek van Ra-
chel Yehuda (Mount Sinaï, New York) en 
het Nederlandse Hongerwinter – onder-
zoek tonen overtuigend het causale ver-
band tussen posttraumatische stress bij 
oorlogs- en vervolgingsslachtoffers en de 
fysieke effecten daarvan op het nageslacht 
aan. Een belangrijke medisch technologi-
sche vooruitgang waardoor helder wordt 
wat de wisselwerking is tussen de per-
soonlijke gevolgen van genocidaal geweld 
en de wijze waarop individuele leden bin-
nen opeenvolgende generaties zich her-
stellen. In potentie illustreert het onder-
zoek hoe persoonlijk en maatschappelijk 
functioneren zich in de loop van decen-
nia na een ramp ontwikkelt. Door fysie-
ke meetresultaten te plaatsen binnen hun 
historische dynamiek wordt het mogelijk 
om verhelderende inzichten in bijvoor-
beeld veteranenproblematiek en groot-
menselijke drama’s, als bij vluchtelingen-
stromen, te krijgen. Hedendaagse vraag-
stukken waarvan de persoonlijke als ook 
de maatschappelijke kosten hoog zijn.

Aan de uitvoering van de Trauma en Veer-
kracht ligt een degelijke infrastructure-
le basis ten grondslag: een samenwer-
kingsverband van twaalf gerenommeer-
de onderzoekinstellingen. Het epigene-
tische gedeelte van de studie komt voor 
rekening van het Mount Sinaï Hospital 
en het Second Gen project (New York, 
VS), de Universiteit van Maastricht, het 
Leids Universitair Medisch Centrum en 
het Max Planck Institut für Neurobiologie 
(München, Duitsland). Het psychosociale 
aspect van het onderzoek wordt verzorgd 
door Arq Psychotrauma Groep (Amster-
dam), Stichting Centrum ‘45 (Oegstgeest), 
Northwestern University (Chicago, VS), 
AMCHA Center for Holocaust Survivors 
and the Second Generation (Jeruzalem, 
Israël) en Tel Aviv University (Israël). De 
historische beschrijving, afname en opslag 

van interviews vindt plaats onder auspi-
ciën van het NIOD, Instituut voor Oor-
logs-, Holocaust en genocidestudies (Am-
sterdam) en de USC Shoah Foundation In-
stitute (Los Angeles, VS).

De onderzoekspopulatie omvat drie op-
eenvolgende generaties van Nederlandse 
joden geboren tussen 1925 en 2000. De 
eerste generatie bestaat vooral uit zoge-
naamde kind-overlevenden, waarvan anno 
2016 in Nederland naar schatting nog 
ruim zevenduizend in leven zijn. In prin-
cipe komt iedere joodse overlevende, die 
na de Tweede Wereldoorlog nog niet vol-
wassen was, voor deelname aan het on-
derzoek in aanmerking. Het gehanteerde 
criterium voor onderzoekdeelname is één 
of twee joodse ouders bij aanvang van de 
Tweede Wereldoorlog, wat impliceert dat 
iedereen kan deelnemen die in de perio-
de 1940 – 1945 potentieel slachtoffer was 
van de toenmalige racistische nationaalso-
cialistische wetgeving. Naar verwachting 
is het aantal participanten in de leeftijds-
categorie 18-21 jaar in 1945 gering, daar 
hun leeftijd momenteel boven de 90 jaar 
ligt. Het aantal kind-overlevenden, van-
af 1935 geboren, dat aan het onderzoek 
zal deelnemen is groter. Over hen bestaat 
vroege verslaglegging in de vorm dossiers 
gevormd door het Bureau Oorlogspleeg-
kinderen en de joodse voogdij instelling 
Le-Ezrath Ha-Jeled (Het Kind ter Hulpe), 
die gebruikt worden als primaire histori-
sche bronnen. Met betrekking tot aard 
van vervolging (onderduik, kampen etc.) 
en/of de kinderen na de Tweede Wereld-
oorlog over ouder(s) beschikten/ half ver-
weesd waren of wees bleken te zijn wordt 
binnen de Trauma en Veerkracht studie 
geen onderscheid gemaakt. Zwaartepunt 
van het onderzoek ligt op de langdurige 
stressende factor van vervolging. De bele-
ving van Jodendom (orthodox, belijdend, 
liberaal etc.) doet medisch gezien niet ter 
zake, maar komt wel aan de orde bij de in-
terviews en de historische beschrijvingen.

De biologische kinderen van de (kind-)
overlevenden, als ook hun kinderen vor-
men de tweede en derde groep van de 
studie. Met name over de problematiek 
van de tweede generatie is in de loop van 

de jaren ’70 en ’80 van de 20e eeuw bij-
na uitsluitend in psychosociale termen ge-
schreven, van een historisch overzichts-
verhaal is geen sprake. In feite is hier spra-
ke van een lacune, die nog moet worden 
opgevuld. Met betrekking tot de derde ge-
neratie, die van de kleinkinderen kan wor-
den verwezen naar dezelfde lacune. Voor 
wat betreft het epigenetische deel als ook 
de geschiedschrijving van de tweede en 
derde generatie ligt de nadruk op het ver-
zamelen van zoveel mogelijk gegevens en 
het aanleggen van een audiovisuele data-
bank.

Momenteel bevindt de Trauma en Veer-
kracht studie zich in de pilot fase. Naast 
het opstellen van het medische protocol 
worden eenvoudige tests bij vrijwilligers 
uit de tweede generatiepopulatie afgeno-
men. Het betreft milde medische hande-
lingen als metingen van de bloedruk en 
hartslagvariabiliteit om stress niveaus te 
toetsen. Daarnaast is een begin gemaakt 
met het historische onderzoek en wor-
den diverse psychologische vragenlijsten, 
waaronder de zogenaamde Danieli Ques-
tionnaire, aangepast aan de Nederlandse 
onderzoekspopulatie en setting. Bij vol-
doende financiering gaat het grote epige-
nitische onderzoek in het najaar van 2016 
van start. De looptijd van de totale stu-
die bedraagt drie jaar, waarna verschillen-
de publicaties op het programma staan. In 
de opzet van de studie ligt besloten dat 
elk onderzoeksinstituut zelfstandig zal pu-
bliceren volgens de geijkte academische 
standaarden. Lopende het onderzoek 
verschijnen nieuwsbrieven en congresbij-
dragen en - verslagen, die via een speci-
ale mailinglijst worden verspreid om per-
soonsbescherming te waarborgen. 
[ door Prof. Dr. J.D. Barth ]

Trauma en Veerkracht studie

Voor meer informatie kan contact 
worden opgenomen met Prof. Dr. 
J.D. Barth:  06-53589780 en/of 
j.barth@niod.knaw.nl

Zwaartepunt van het onderzoek 
ligt op de langdurige stressende 

factor van vervolging
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verschijnen er naast de al bestaande over-
zichtswerken, thematische bespiegelin-
gen, nationale en internationale perspec-
tieven nieuwe onderzoeken. Vanuit het 
Jodendom is de zaak helder: zou er niet 
meer over worden geschreven dan ver-
dwijnen de slachtoffers voor eeuwig. Dus: 
Le Dor wa Dor, van generatie op generatie 
vertellen we: Het mag nooit meer gebeuren.  

Na de oorlog 
Overlevende Lea Cohen wilde direct na 
de Tweede Wereldoorlog iedereen te la-
ten weten wat er met joden en in kampen 
was gebeurd. ‘Dus ik begon ook tegen ieder-
een over het kamp te praten. Maar mensen 
hadden er geen gevoel voor, ze begrepen mij 
niet.̀  […] Ik bleef maar naar buiten gaan om 
te zien of ik mensen tegenkwam die ik her-
kende, die het hadden overleefd. Je kon het 
[wat ze had meegemaakt] niet kwijt. Ze ge-
loofden je wel, hoor, maar konden en wilden 
het zich niet indenken.’

De actieve herinnering aan de gruwelij-
ke gebeurtenissen is in eerste instantie al-
tijd aan de directe betrokkenen, de over-
levenden. Getuigen willen vertellen, ook 
al is de omgeving niet bereid om te luiste-
ren. Er was een periode dat men in Neder-
land niet teveel gezeur wilde over de oorlog, 
duidde historicus Jos Palm en voegde ge-
neraliserend toe: Die begon op 5 mei 1945 
[…]. 

Dat klopt, meende mijn vakgenoot Wi-
chert ten Have, maar nuanceerde. In 
1945, direct na de bevrijding, was er wei-
nig aandacht voor het lot van de Neder-
landse Joden en geen extra steun voor de 
kleine minderheid die de oorlog had over-
leefd, maar over de vervolging van, en de 
moord op de Joden, werd niet totaal ge-
zwegen. Al vrij vroeg verscheen er lite-
ratuur, zowel gebaseerd op herinnerin-
gen als ook op historisch onderzoek zoals 
Abel Herzbergs Kroniek der Jodenvervolging 
(1950). […]’ Maar de misdaden van de nati-
onaalsocialistische kopstukken waren het on-
derwerp en de moord op de Joden was slechts 
een van de vele vergrijpen.’

Rita Boas, die tot een kleine selecte 
groep van overlevenden behoorde die na 
de oorlog door het Zweedse Rode Kruis 
naar Denemarken werd overgebracht, re-
flecteerde met bewonderenswaardig be-
grip voor ‘de anderen’, de omstanders:’ Ze 
wisten niet hoe ze het hadden met het puin 
[lees: overlevenden] uit de kampen. We 
gedroegen ons gek, we waren ziek en vies en 
zo verschrikkelijk bang gemaakt.’ 
Na haar terugkeer in Nederland viel het 

leven haar enorm tegen: ‘In mijn gevoel was 
er geen aandacht voor ons. Ze wisten wel dat 
er mensen rondliepen met nummers in hun 
arm, maar er was niemand die daar belang-
stelling voor had. De Hongerwinter was ook 
verschrikkelijk geweest, dat hoorde ik steeds 
en dus moest ik mijn mond houden, want ik 
leefde nog.’

Salomon de Hond, die Auschwitz en de 
Dodenmarsen overleefde, maar bijna al 
zijn verwanten had verloren, beschreef 
zijn verlies en ervaringen vijf decennia la-
ter als: […] ‘Ik heb de oorlog overleefd, ik 
heb de oorlog verloren. Volgens mijn domme 
verstand is er geen een die terug gekomen 
is, die geen afwijking heb, al die mensen die 
in kampen hebben gezeten…als er vanavond 
eten overblijft, dan zal mijn vrouw het weg-
gooien, bij wijze van spreken, maar ik mag 
het niet zien. 
[…] Al die mensen waren gestoord. Ik heb 
het niet begrepen wat er is, ik moest naar een 
neuroloog, en ik moet daar naartoe, naar een 
psychiater en alles, omdat ik gestoord was. 
[…] 

Nederland was in 1945 nog geen verzor-
gingsstaat, concludeerde Niod Historicus 
Hinke Piersma. Wel waren er na de oor-
log hulporganisaties opgericht om de erg-
ste nood te lenigen, maar het overheids-
beleid richtte zich op een zo snel mogelijk 
zelfstandig functioneren van iedereen, dus 
ook van de oorlogsslachtoffers. Sociale 
zekerheid was daarbij absoluut geen van-
zelfsprekendheid. ‘De psychische hulpverle-
ning stond nog in de kinderschoenen. Emoti-
onele problemen konden, zo dacht men toen, 
het beste worden opgelost door het leven zo 
snel mogelijk weer op te pakken. Achterom-
kijken had geen zin, er was geen tijd voor en 
vaak ook geen ruimte.’

In de eerste naoorlogse jaren luidde het 
motto: ‘Gewoon doen, dat is het beste me-
dicijn. Al die ellende zo gauw mogelijk verge-
ten. Het is toch maar ballast. […] gewoon, 
gewoon, gewoon, dat wilde ik, terug naar de 
vrijheid en niks meer en daar kwamen die 
mensen uit Auschwitz, uit Ravensbrück en 
als je daar naar zou luisteren dan kon je niet 
meer terug, dan loerde er een ravijn, daar zou 
je best eens in kunnen vallen…Deur dicht!’, 
omschreef journalist Willy Wielek haar 
persoonlijke insteek in 1998.
Nederland had zwaar geleden onder de 
Tweede Wereldoorlog. Sociologe Jolande 
Withuis becijferde, in 2010, dat van de 9 
miljoen Nederlanders in 1940 maar liefst 
225.000 het leven lieten. Onder de doden 
bevonden zich 2300 Nederlandse militai-
ren die in de meidagen van 1940 sneuvel-
den, 800 doden van het bombardement 
op Rotterdam, 102.000 Joden (75% van 
de totale Nederlands Joodse bevolking) 
en rond de 7000 verzetsmensen (geëxe-
cuteerd of in kampen vermoord). Van de 
25.000 Joden die onderdoken onder werd 
1/3 alsnog gedeporteerd. 325.000 man-
nen doken onder voor de Arbeitseinsatz, 
en in totaal werkten er ‘op en af’ 600.000 
mannen in Duitsland, waarvan er 8.500 
stierven. De Hongerwinter en kou kost-
te ook nog eens aan 20.000 mensen het 
leven. Na de oorlog waren er ongeveer 
4500 Joodse overlevenden, 8500 politieke 
gevangenen met de Nederlandse nationa-
liteit en 380.000 Arbeiteinsatzers die van-
uit Duitsland naar Nederland terugkeer-
den. Met andere woorden, er waren nog-
al al wat mensen die naar huidige maatsta-
ven hulpbehoevend waren.

Het was niet zo dat er helemaal geen re-
gelingen waren voor slachtoffergroepen. 
Voor kinderen die verweesd waren en/of 
waarvoor terugkerende ouders niet kon-
den zorgen, was er de Wet voor Oorlog-
spleekinderen. Vanaf 8 mei 1945 zat in 
Amsterdam het Rijksbureau voor Oor-
logspleegkinderen, speciaal voor kinderen 
‘… over wie in verband met de oorlogsom-
standigheden de ouderlijke macht of voogdij 
gedurende een termijn van ten minste drie 
maanden in feite niet is uitgeoefend, alsme-
de minderjarigen wier identiteit niet vaststaat 
[…]’. Binnen een aantal maanden tijd regi-
streerde men maar liefst 5962 zogenaam-
de oorlogspleegkinderen, waarvan er 
3942 joods waren, en 2041 kinderen ver-
weesd bleken. 

Andere wetten. statuten en regelingen 
waarop slachtoffer groepen in de eer-
ste naoorlogse decennia een beroep kon-
den doen, hadden betrekking op: solda-

Vervolg pagina 3 (Trauma en Veerkracht Initiatief in Perspectief)

‘Opvallend was dat er geen 
massale uitval uit het  
arbeidsproces was van 

slachtoffers die psychisch 
ontregeld waren door de 

oorlogsgebeurtenissen Hun 
problematiek kwam niet aan 
de oppervlakte door arbeids-
verzuim, lichamelijke klach-
ten of overlast. De overheer-
sende mening was dat de 

hele bevolking was getroffen’
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ten uit de meidagen van 1940, zij vielen 
onder de militaire pensioenwetgeving van 
1922. Slachtoffers van het bombardement 
op Rotterdam konden al in april 1945, in-
dien ze niet staat bleken om in hun onder-
houd te voorzien en/of alles hadden ver-
loren, een beroep doen op een, tijdens de 
oorlogsjaren in Londen opgestelde (ba-
sis)regeling die tot 1984 zou bestaan. En 
voor weduwen, wezen van verzetsmen-
sen en voor verzetsmensen die zich geen 
vooroorlogse levensstandaard konden 
permitteren en aan de oorlog gerelateer-
de gezondheidsklachten hadden, was er 
vanaf 1947 de Wet Buitengewoon Pensi-
oen (WBP). Deze wet was het resultaat 
van samenwerking tussen de regering en 
het voormalig georganiseerde verzet, de 
Stichting 1940 – 1945. Joodse overleven-
den vielen daar, pijnlijk genoeg, niet on-
der. Zij moesten schandelijke genoeg een 
kwart eeuw wachten op een vergelijkba-
re wet : de Wet Uitkeringen Vervolgings-
slachtoffers (WUV, 1973).  

Medisch onderzoek
In zijn proefschrift Trauma en beschaving. 
Een historisch-sociologisch onderzoek naar 
de opkomst en verbreiding van de zorg voor 
slachtoffers van schokkende gebeurtenissen, 
schrijft Frank Hermans dat de medische 
wereld in 1945 geen adequaat antwoord 
had op de emotionele gevolgen van de 
oorlog en de genocide die zich had vol-
trokken op de joodse burgers.

Pas in de jaren 60 verscheen ‘een hand-
vol artikelen waarin werd verwezen naar de 
emotionele gevolgen van de oorlog. Er waren 
nauwelijks gespecialiseerde hulpverleners op 
het gebied van traumatisering en er waren 
ook weinig voorzieningen voor opvang van 
mensen die door oorlogsgebeurtenissen ern-
stig ontregeld waren. In Amsterdam, de stad 
die het zwaarst door de vervolging was ge-
troffen, was er een gevarieerd aanbod aan 
ondersteunde zorg, maar weinig gespeciali-
seerde hulp.’ Slachtoffers werden, indien ze 
hulp zochten, verwezen naar het in 1940 
opgerichte Instituut voor Medische (later 
Multidisciplinaire) Psychotherapie (IMP). 
Het aantal aanmeldingen in 1946/47 be-
droeg 221, een getal dat in 1964 niet bo-
ven de 200 lag. ‘Opvallend was dat er geen 
massale uitval uit het arbeidsproces was 
van slachtoffers die psychisch ontregeld wa-
ren door de oorlogsgebeurtenissen […] Hun 
problematiek kwam niet aan de oppervlakte 
door arbeidsverzuim, lichamelijke klachten of 
overlast. […] De overheersende mening was 
dat de hele bevolking was getroffen. Er waren 
ook getroffenen die zich verzetten tegen het 
beeld van slachtofferschap, zij voelden zich 

geen slachtoffer maar overwinnaar. Zij had-
den Hitler overleefd en slachtofferschap werd 
beschouwd als capitulatie. Anderen waren zo 
diep geraakt dat ze geen woorden konden 
vinden en de bevrijdingsroes niet wilden ver-
storen, maar intens zochten naar aansluiting.  
Blijkbaar was het althans in eerste instan-
tie mogelijk, en gezien de omstandigheden 
ook noodzakelijk, de draad weer op te pak-
ken. Het zoeken naar mensen waar men zich 
weer enigszins veilig bij kon voelen, was ze-
ker voor de overlevenden van de kampen een 
primaire behoefte. Het naoorlogse geestelij-
ke klimaat verschilde niet veel van het voor-
oorlogse klimaat van flinkheid en gezagsge-
trouwheid: weinig mogelijkheden emoties te 
uiten en een groot vertrouwen in autoriteiten.’

Hermans concludeert dat in zijn alge-
meenheid de Nederlandse samenleving 
beschaamd en/of machteloos zweeg, ter-
wijl onder de oppervlakte duidelijk voel-
baar spanningen smeulden die met de 
oorlog te associëren waren, want tenslot-
te waren binnenskamers […] verhalen over 
de oorlog vaak het belangrijkste onderwerp 
van gesprek. Maar: […] Slachtoffers, specia-
listen, overheid en publiek verkeerden echter 
in een positie waarin ze niet in staat waren, 
afzonderlijk of in onderlinge samenwerking, 
de spanningen op te lossen.’

Dat er in de periode van de eerste vijftien 
jaar na de oorlog slechts negen artikelen 
en een proefschrift verschenen over de 
voor joden emotionele gevolgen van hun 
verblijf in concentratiekampen en de au-
teurs daarvan naast beroepsmatige inte-
resse (psychiater en huisarts) , bovendien 
joods en kampoverlevende waren, past in 
het beeld dat in eerste instantie de overle-
venden over de genocide berichten. 
Het waren overigens deze negen publi-
caties die de basis vormen voor de ont-
wikkeling van de gemeenschappelijke taal 
waarin specialisten, overheid, slachtof-
fers en publiek zich uitdrukken wanneer 
ze spreken over de oorlogservaringen van 
overlevenden.

Na het midden van de jaren 60 werd de 
wetgeving aangescherpt en de publieke 
belangstelling voor de Tweede Wereld-
oorlog en de Jodenvervolging nam een 
vlucht. Met honderden literaire werken, 
documentaires op televisie en speelfilms 
kwamen de gebeurtenissen als een boe-
merang terug. Het toenmalige Rijks In-
stituut voor Oorlogsdocumentatie groei-
de, met Dr. Lou de Jong als rijkgeschied-
schrijver, uit tot de opinievormer over de 
Tweede Wereldoorlog en de Jodenver-
volging. Ze orakelden in discussies als de 
Drie van Breda en de Zaak tegen Pieter 
Menten. Intussen konden Holocaustover-
levenden voor hulp terecht bij Centrum 
’45 (1971) , waar de specialistische ken-
nis werd gebundeld. Termen als KZ syn-
droom , oorlogstrauma en (even later) 
ook PTSS raakten in zwang. 

Zeventig jaar na de beëindiging van de 
Tweede Wereldoorlog zijn de joodse 
kind-overlevenden, veelal joodse oor-
logspleegkinderen, hoogbejaard. En zo 
langzamerhand verglijdt ook voor hen 
de tijd. Wereldwijd verenigde een aan-
tal zich in de The World Federation of Je-
wish Child Survivors of the Holocaust and 
Descendants. (WFJCSHD) en in oktober 
2015 kwamen honderden van hen bijeen 
in Houston, Texas (VS) voor de 27e con-
ferentie: Hinenu: We Are Here…and Look 
Who Is with Us . Intussen dragen hun na-
zaten de ‘Nooit weer` boodschap uit, wat 
een complex ideaal is in de wereld van 
vandaag. Maar…is er sprake van een focus 
op het fenomeen genocide. Vanaf 2005 
roept de Verenigde Naties jaarlijks op om 
op 27 januari aandacht te besteden aan de 
slachtoffer en de gevolgen van de Holo-
caust en aan die van andere, meer recen-
te, genociden.

En de wetenschap? Die zorgt op haar 
beurt soms voor spectaculaire nieu-
we inzichten. Een goed voorbeeld daar-
van is het recente onderzoek van neuro-
psychologe Rachel Yehuda, directeur van 
de Traumatic Stress Studies Division van 
de Mount Sinai School of Medicin (New 
York, VS). Yehuda’s vinding dat (klein)kin-
deren van Shoah overlevenden, significant 
vaker aan specifiek definieerbare fysieke 
klachten en kwalen lijden dan personen 
in controlegroepen, kreeg nogal wat alge-
mene media aandacht. Voor het eerst is 
het oorzakelijke verband aangetoond tus-
sen het lijden van genocide overlevenden 
en epigenitische veranderingen die bij hun 
(klein)kinderen optreden.  

[ Maria J. van Beurden Cahn ]

Na het midden van de jaren 60 
werd de wetgeving aangescherpt 
en de publieke belangstelling voor 
de Tweede Wereldoorlog en de 
Jodenvervolging nam een vlucht. 
Met honderden literaire werken, 
documentaires op televisie en 

speelfilms kwamen de 
gebeurtenissen als een 

boemerang terug. 
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1. Opening Algemene  
Ledenvergadering 

2. Welkomstwoord en inleiding 
door Flory Neter, voorzitter 

3. Notulen 
Goedkeuring verslag jaarvergadering 
2016. Dit verslag is integraal opgeno-
men in het archief (www.vbvinfo.nl) 

4. Flory Neter geeft een over-
zicht over ontwikkelingen en 
lopende zaken 

5. Verslag penningmeester 
Vragen over het financieel verslag 
van 2016 en de begroting van 2017 
kunt u altijd schriftelijk via de site 
aan ons stellen. U wordt per kerende 
mail geantwoord. 

6. Verslag kascontrolecommissie

7. Decharge bestuur –  
Decharge van het bestuur voor het 
in 2016 gevoerde beleid. 

8. Benoeming nieuwe leden  
kascontrolecommissie 2017 

9. Wijzigingen 
Volgens het rooster moeten de vol-
gende bestuursleden aftreden;  
Flory Neter (stelt zich nog 1 jaar 
herkiesbaar als voorzitter).  
Gerrie Goudeketting (stelt zich niet 
herkiesbaar), Hans vos (stelt zich 
herkiesbaar) en Henry Neeter  
(stelt zich herkiesbaar). 

10. Toelichting  
Van de voorzitter en andere  
bestuursleden 

11. Rondvraag en sluiting

Algemene Ledenvergadering  
Zondag 19 maart 2017
Aanvang 10.45 uur

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.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

Lunch (met kroketten) voor leden en 
introducees € 10,- per persoon. U kunt 
dit bedrag overmaken of met gepast 
geld bij binnenkomst betalen. 
Stop snel de bijgesloten kaart voor  
3 maart (voldoende gefrankeerd) in de 
postbus.

Yaela Cohen Kool 
is in 1970 geboren in 
Amsterdam. Op 18 
jarige leeftijd ging zij 
naar Tel Aviv waar zij 
maatschappelijk werk 
en psychotherapie 
studeerde. Zij is me-
dedirecteur en psy-
chotherapeute van de Stichting Elah 
(Centrum voor psychosociale begelei-
ding vanuit Nederland afkomstigen en 
hun familie). Yaela is gehuwd en moe-
der van twee zonen.

Geacht VBV-lid, geachte lezer,

Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bij-
wonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 
zondag 19 maart 2017 in hotel CASA 400 in Amster-
dam. Naar aanleiding van de interesse in de ‘Derde Ge-
neratie’ hebben wij schrijfster Natascha van Wezel en 
Yaela Cohen-Kool van de stichting Elah in Tel Aviv uit-
genodigd het middag-programma te verzorgen.  Wij hopen u allen 19 maart aan-
staande te mogen verwelkomen! Namens het VBV bestuur, Flory Neter-Polak.

LET OP: 
in verband met veiligheidsmaatrege-
len is de tafel voor registratie naar 
boven verplaats!

Natasha van Wee-
zel, journaliste en 
derde generatie. In 
de vorige uitgave van 
VBV Nieuws hebben 
wij uitgebreid aan-
dacht besteed aan 
haar boek De derde 
generatie — kinderen 
van de Holocaust.

Gastsprekers 
middag-programma


