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PTS bij
Sjoa-overlevenden

Een schokkende ontdekking

Hoeveel nazikampen
denk je dat er waren?
Hoeveel kun je een naam geven? Twee misschien drie, of misschien in
eerste instantie zoals de Belgische fotograaf Anton Kusters, zou je er 13
kunnen identificeren?
Middenin de Tweede Wereldoorlog werd bij
zijn grootvader door de SS - als een van de
mensen die op een lijst van vijf burgers van
zijn kleine dorp stond - op de deur geklopt.
Hij wist te vluchten voordat ze aankwamen,
dus ontsnapte hij aan het lot dat hem te

wachten stond. De familie wist nooit waarvan hij werd beschuldigd, of door wie, terwijl het verhaal van deze man diep begraven bleef in de geschiedenis van zijn familie,
tot de dood van zijn grootvader.
Hier begon de multimedia-installatie van
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Kusters, The Blue Skies Project. Over een
periode van vijf jaar van 2012 tot 2017 fotografeerde hij de lucht boven de laatste bekende locaties van alle concentratiekampen van nazi- Duitsland die in heel Europa van 1933 tot 1945 bestonden. Uitgaande
van het idee dat hij de 13 zou fotograferen
die hij bij naam kende, beginnend bij Auschwitz 2, bezocht hij uiteindelijk alle 1.078
kampen.

Blauwe luchten
Elk van de schokkende nummerlocaties
wordt vertegenwoordigd door de lucht erboven, geen mensen, geen gebouwen, alleen de steeds veranderende blauwe luchten vertellen het verhaal van de werkkampen en moordcentra die verspreid waren
over heel Europa.
> Lees verder op de volgende pagina

Nieuwe
bestuursleden
gezocht:
Het VBV-bestuur is dringend op
zoek naar bestuursleden uit de
tweede generatie om haar bestuur
te verjongen. 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 personen die kunnen voldoen aan het
volgende profiel: tussen de 45-65
jaar, vrouw of man, bestuurlijke ervaring, tegen een stootje kunnen,
visie en humor, een maatschappelijke, professionele, paramedische,
medische of juridische opleiding of
achtergrond strekt tot de aanbeveling.

> De luchten boven de 1078 bezochte kampen. Genomen met een Polaroid-camera.
stichting vbv

Voor meer informatie of sollicitatie
stuurt u eenvoudig een email naar:
info@vbvinfo.nl (o.v.v. ‘bestuursfunctie’).
Nr. 100 | zomer 2019 | 1

> Vervolg pagina 1

“Tussen 1933 en 1945 gebruikte het
Naziregime deze plekken voor gevangenisstraf, dwangarbeid en
moord. Ze speelden een centrale rol
in de massale moord op groepen die
door de nazi's werden aangevallen,
waaronder zes miljoen Europese joden. Deze kampen waren onderdeel
van meer dan 42.000 detentiecentra
die onder controle stonden van de
nazi's en hun collaborateurs.”
- Anton Kusters > De koepel van de Fitzrovia Chapel in Londen.

BLUE SKIES PROJECT
Het Blue Skies-project is geïnstalleerd in
de prachtig versierde ‘Italiaans-gotische’
Fitzroviakapel, oorspronkelijk gebouwd
als onderdeel van het nu afgebroken Middlesex-ziekenhuis. In het midden van dit
marmeren en mozaïek-gebouw staat nu
een matzwarte sokkel waarop, in lange
rijen, alle 1.078 kleine 4x3” Polaroid foto’s – die ter plekke ontwikkeld werden
– zijn geplaatst, elk met de GPS-coördinaten van de locatie en het aantal slachtoffers die dat kamp binnenkwamen. De
kleuren blauw veranderden van het lichtste Maagdenpalm, via een dampgedreven Azuur naar het diepe Midnight Blue
van een avond, dat je kunt zien vlak voordat de sterren te voorschijn komen. Kijkend over de rijen foto’s, voelt het alsof
je kijkt vanuit diezelfde hemel op de aarde beneden. Boven je op het gewelfde

plafond van de kapel is het versierd met
duizenden kleine fonkelende gouden mozaïektegeltjes. De wereld op zijn kop gedraaid, de pijn en het lijden door het Derde Rijk weerspiegelend en de weloverwogen en systematische genocide van The
Final Solution (Entlösung).
Het is een zeer ontroerend en emotioneel
werk, nog schrijnender gemaakt als je bedenkt dat deze 1.078 plekken alleen de
belangrijkste dwangarbeid- en vernietigingskampen vertegenwoordigen en niet
de sub-kampen, getto’s en detentiecentra waar de vervolgden en minderheden
opgesloten zaten zoals die bestonden in
heel Europa; totaal meer dan 42.000.
Het heeft een weerklank op vandaag,
van de hemel die de vluchtelingen waarnemen bij het overschrijden van de uit-

gestrekte zee op kleine boten, of lopend
met hun kinderen over de lanen en de
wegen van Europa, misschien passeren
ze wel een van de vrijstaande locaties,
waar eens de mensen zwoegden, leden en
stierven door een extreemrechts regime.
Als onderdeel van de installatie is er een
realtime-tracking-audiostuk van Ruben
Samama. 13 jaar, van 1933 tot 1945, toen
Hitler de controle nam en de Holocaust
begon worden weergegeven door een
toon die elke twee en een halve seconde
verandert, een ander geluid voor elk van
die levens die genomen werden.

Tekst: Cate Halpin met Anton Kusters
en Monica Allende (met dank aan Emile
Schrijver). Foto’s: Anton Kusters

Meer informatie op: https://www.icp.org/events/icp-lab-the-blue-skies-project.
De tentoonstelling The Blue Skies Project was vanaf 19 april 2018 te zien in de Fitzrovia Chapel, Fitzroy Place, 2 Pearson Square,
Londen W1T 3BF, Verenigd Koninkrijk.
2 | zomer 2019 | Nr. 100

stichting vbv

Westerbork:
een herinnering

“Ziet de directie van Kamp Westerbork,
- als bewaker van de
herinnering aan de poort van de hel ons Joden nog steeds als vluchtelingen?”

W

at een oneigenlijke discussie omtrent kamp Westerbork
en de Vluchtelingenmars die
op deze plek beter nooit geïnitieerd had
moeten worden. Kamp Westerbork en
haar terreinen is daarvoor niet de plaats.
Het is als zout strooien in een open wond.
Westerbork hoeft niet in de schijnwerper te staan. De nagedachtenis dient met
rust te worden gelaten en behoort zeker
geen verdienmodel te zijn of te worden.
De herinnering levend houden dat is de
enige taak. Kamp Westerbork is een herinneringscentrum, geen museum en al zeker geen opschuifmodel voor vluchtelingen. Daarmee bewijs je vluchtelingen overigens ook geen dienst, de geschiedenis in
aanmerking nemend. Je organiseert ook
geen demonstraties op een begraafplaats.

Geen vluchtelingen
Het overgrote deel van de via Westerbork
gedeporteerde Joden waren immers helemaal geen vluchtelingen. Het waren mensen die al eeuwenlang in Nederland woonden en net zo Nederlands waren als welke Nederlander dan ook. Als ik mij zelf in
ogenschouw neem kom ik uit Gendringen
en Hindelopen. Vluchteling? Natuurlijk waren er de vluchtelingen uit het Nazi-Duitsland en verder; dat maakt nog niet alle Nederlandse joden tot vluchteling. Het is juist
de gretigheid waarmee de Medelanders
de Joden buiten de samenleving plaatsten waardoor de Joden werden verraden
door Nederland en de Nederlanders, het
stichting vbv

land waar zij thuishoorden, waar hun wieg
stond en wiens taal zij spraken. Verraden
door buren, collega’s, enz.
Nu dringt zich de vraag op in relatie tot de
zwartste tijd uit de Joodse geschiedenis:
“Ziet de directie van Kamp Westerbork, als
bewaker van de herinnering aan de poort
van de hel, ons Joden nog steeds als vluchtelingen?”
In dat geval is het juist dat de huidige directeur wordt vervangen waarbij ik de
hoop uitspreek dat de nieuwe directie de
dialoog aangaat met nabestaanden.
Westerbork is ons herinneringscentrum
en na de oorlog van de Molukkers; ook hun
verblijf daar kan niet florissant genoemd
worden op deze ontheiligde grond. Nu
wordt de directie bedreigd maar het is onbegrijpelijk dat de organisatoren zich daardoor gekwetst voelen, zeker nu er ook een
naoorlogse generatie is die moet leven
met deze nog steeds niet te verwerken geschiedenis. Wat was het goed geweest als
men zich van tevoren had verstaan met
de Joodse gemeenschap of met de Stichting Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers om te sonderen of deze
mars op deze grond te rechtvaardigen is.
Het is een zaak van oorzaak en gevolg. Ik
betreur de eventuele bedreigingen maar
kan geen vrede hebben met het initiatief.
Er zijn veel betere plaatsen in Nederland
om je steun te betuigen aan de vluchtelingen.
Tekst: Flory Neter

Waarom
het vbv?
Het VBV is een platform
waar mensen informatie
uitwisselen…

… over
oorloggerelateerde
uitkeringen
… over
mogelijke
juridische
hulp bij
uitkeringen
… hoe
om te gaan
met
trauma’s
uit WO II

… om
elkaar te
ontmoeten

… om
generaties
met elkaar
te verbinden

… om een gelukkiger
mens te worden
en te blijven
voor zichzelf
en hun nageslacht

vbvinfo.nl
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Van onze lezers:

Heeft u tips of suggesties voor de rubriek ‘Lezers’? Stuur deze dan in naar:
info@vbvinfo.nl of per post naar:
postbus 87594, 1080 JN Amsterdam

Het verleden haalt je in
Inleiding door Flory Neter
We moeten het met elkaar doen, zei ze,
dus met alle generaties samen. Want we
krijgen begrip voor elkaar door inzicht in
elkaars problemen. De trauma's van de
survivors komen niet alleen door de nazi's, maar het blijkt dat men ook door Nederlanders, die fout of gewoon onverschillig waren, vaak zwaar verwond is geraakt.
Dat geeft gevoelens van onveiligheid, onthechting en ontworteling, en geschonden
eigenwaarde. Er is ook, 75 jaar na de oorlog, na andere, 'gewone' verliezen vaak een
herbeleving van de oude trauma's en dat
brengt onder andere driftbuien, vooral tegen autoriteiten, met zich mee.
Een 'feest' van herkenning voor mij, ook op
deze dag zelf. De eerste oude dame die ik
tegen kwam, zei plompverloren: “Wie ben
jij?” Ik voelde me een nieuwe leerling op
het schoolplein, maar ook dat herkende ik.
Daarna stortte ik me in het gewoel, toen
we groepjes moesten vormen om de rondetafelgesprekken te houden.
De onderdrukte emoties, die ik van vroeger zo goed kende, voelde ik opeens weer
heel heftig. Niet één bijdehante (oud)tante of (achter)nicht zoals toen, maar vijftig,
terwijl de ooms zich er met grapjes van af
maakten.
Van: Renée Citroen
In de Benjamin, het magazine van Joods
Maatschappelijk Werk, las ik een oproep
om naar de jaarvergadering van het VBV,
het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, te komen.
Ik had nooit zo veel met die club, die meer
voor de survivors bedoeld was dan voor
'ons', de Joodse naoorlogse generatie.
Maar deze keer vroeg men expliciet om te
komen praten als vertegenwoordigers van
alle generaties.
Er zijn steeds minder mensen van de vooroorlogse generatie; de 'tussengeneratie',
degenen die kind waren in de oorlog, wordt
oud en wij zijn ook niet meer de jongsten.
Samen met JMW organiseerde het VBV op
28 april twee intergenerationele discussies. Nadat de beoogde spreker het had laten afweten, nam oud-voorzitter Flory Neter het woord.

Er waren twee discussies:
1. Hoe komt het dat de eerste en tweede
generaties zo slecht met elkaar praten?
2. Heeft de tweede generatie behoefte aan
materiële genoegdoening?
Ook dit was een feest der herkenning.
Toen in de jaren '90 de praatgroepen en
Woudschotenconferenties van JMW werden gehouden, kwam dit vaak aan de orde.
De grote conferentie 'Bouw een brug naar
de toekomst' van 1995 ging zelfs helemaal
over de dialoog tussen de generaties. Marja Wijnschenk verwoorde onze emoties in
Trouw en zij hoopte toen dat Joden van
de eerste generatie écht met Joden van
de tweede generatie zouden gaan praten. “Maar misschien zit er zelfs geen begin van herstel van een daadwerkelijk contact meer in”, vreesde zij tegelijkertijd.
Dat is inderdaad maar moeizaam gebeurd
en de tussengeneratie kon ook maar weinig aan de orde komen. Bij een van de the-

magroepen op de conferentie in '95 werd
het zo verwoord: “Wij willen wel praten,
maar weten niet hoe. We weten wel hoe,
maar niet op welk moment. We weten wel
op welk moment, maar kunnen niet luisteren. We kunnen wel luisteren, maar weten geen antwoorden. We weten wel antwoorden, maar kunnen niet praten.”

25 jaar later
Nu, bijna 25 jaar later, komen al die emoties weer boven. De oorlogsgeneratie vertelde dat er altijd werd gezwegen, dat er
geen negatieve verhalen werden verteld
en geen emoties getoond. Ze moesten te
vroeg volwassen worden en wilden op hun
beurt hun kinderen niet belasten. Maar er
waren en zijn daardoor veel conflicten in
de families.
Zij vinden dat er begrip voor elkaar nodig
is en dat jongeren bewust moeten worden
gemaakt van de geschiedenis van de Sjoa.
Nog steeds heerst er angst en eenzaamheid in hun leven. Maar flink als ze moesten zijn noemen ze óók dat het woord
slachtoffer door overlevende moet worden vervangen.

Er is een begin
Het blijkt dat veel vragen nog steeds niet
zijn beantwoord, er is nog veel werk aan de
winkel. Iedereen wil worden gehoord, erkenning krijgen voor het aangedane leed.
Eén zondagmiddag is natuurlijk volstrekt
onvoldoende voor iets waar de naoorlogse
generatie jaren over heeft gedaan. Maar er
is een begin. De samenwerking van VBV en
JMW is hoopgevend. Het is aan JMW om
de archieven in te duiken om te zien wat er
allemaal al gedaan is en om oud-medewerkers te vragen hun ervaring en expertise
te delen met de nieuwe generatie hulpverleners. JONAG (Vereniging van de Joodse Naoorlogse Generatie) en JOK (Vereniging van Joodse Oorlogskinderen) kunnen
hier ook een rol in spelen. Het onderwerp
van de tweede discussie was de vraag of
er compensatie voor de naoorlogse generatie moest komen. Duidelijk werd dat het
merendeel van de aanwezigen vond dat
die compensatie zeker nodig is, onafhankelijk van de mate van traumatisering.
> Lees verder op pagina 14
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Column | Flory Neter

NS en Pensioentje
met suiker

D

e Nederlandse Spoorwegen blijven
de gemoederen bezighouden. Wij
staan zelden met onze mond vol
tanden, nu echter hebben wij het moeilijk om te zwijgen uitgaande van onze solidariteit naar u en er van uitgaande dat er
van de NS geen andere berichten komen
dan dat wij ons geduld in lijdzaamheid uit
moeten zitten en dat de commissie Cohen
er naar streeft om nog voor de zomer met
het resultaat te komen van het onderzoek
van deze commissie. Het resultaat is dat ik
inmiddels mijn nagels heb geconsumeerd
en mijn haren nog net niet allemaal
uit mijn hoofd heb getrokken.
Waarom de NS niet met de Joodse organisaties wil praten weet ik niet. Er wordt beweerd dat zij met niemand spreken en volledig op eigen koers varen. Begrijpen doe ik
dat niet want bij die Joodse gemeenschap
ligt logischerwijs juist alle expertise.

De NS heeft omwille
van wederopbouw en
politiek braaf
pensioenen betaald
aan deze vogels van
dubieus pluimage,
maar heeft bijna 75
jaar lang de deur
hermetisch gesloten
gehouden voor de
slachtoffers

Recent waren wij bij het Nationaal Archief
in de Den Haag om enige zaken van het Nederlands Beheers Instituut te onderzoeken
en bij het doen van onderzoek heb je altijd
bijvangst. Dus zoekend naar bijzondere gevallen van restitutie viel ons oog wel op
iets heel bizars.

2019. Dat deze mensen niet na de oorlog in
dienst van de NS zijn gekomen of gebleven
lijkt ook mij logisch. Wel werden aanspraken op rechten gehonoreerd zoals blijkt
uit het gesuikerde schrijven van 29 oktober 1949 van het Beheers Instituut aan de
weduwe Dieckman in Salzbergen. Daarin
wordt haar medegedeeld dat haar verzoek
om een weduwenpensioen zal worden gehonoreerd!

Wij schrijven 1946.
De Duitse ambassade Groot Hertoginnenlaan in Den haag doet een beroep op de
Nederlandse Spoorwegen om pensioenen
uit te betalen aan Duitse staatsburgers die
gedurende de bezettingsjaren werkzaam
waren bij de NS.
Wat die Duitsers voor posities bekleedden
bij de NS weten wij niet.
Maar juist nu, nu wij 75 jaar na dato spreken over een restitutie aan de Joden wordt
deze vondst wel erg wrang. Zouden deze
Duitse ‘Pensioengerechtigden’ de planners
van de dienstregeling zijn geweest die de
treinen zo soepel richting ondergang lieten rijden?

25 januari 1946 is de officiële datum waarop alle pensioenen werden vrijgegeven. Er
wordt ook nog aan de mensen medegedeeld dat de eventuele erven zich kunnen
melden bij het Örtlichen Ausgleichsamt
om daar een schadeclaim in te dienen omdat de Bondsrepubliek Duitsland bij artikel
5 hoofdstuk 6 de verplichtingen tot schadeloosstelling op zich heeft genomen.
De laatste regels moge duidelijk maken dat
deze ‘Pensioengerechtigden’ via de Nazi’s
werkten voor de NS. Dat laat onverlet dat
de NS wel aan hen pensioenen uitbetaalden. Dit ‘pensioentje met suiker’ smaakt
wel erg wrang daar waar de slachtoffers
nooit werden gerestitueerd.

Wat wij zeker weten is dat het hier twaalf
hoge maandelijkse pensioenen betroffen
die gemiddeld 200 gulden per maand bedroegen. Ik geloof niet dat ik overdrijf als ik
dat vertaal naar zo’n slordige 5000 euro in

Ontslagen NS-beambten

Nationaal archief
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ren van de verkeers-afdeling ontslagen:
24 van de het railnetonderhoud, 6 van de
commerciële afdeling en 3 artsen.
Onder de ontslagenen was Ing. J. F. Cahen,
ingenieur en hoofd van de afdeling administratie van het hoofdkantoor in Utrecht.
Enig verzet kwam in september 1944 tijdens ‘Operatie Marketgarden’ en op bevel van Eisenhower. Toen legden 30.000
personeelsleden van de NS het werk neer.
Deze staking diende echter slechts een militair doel. 100.000 Joden waren toen reeds
lang via de ijzeren baan afgevoerd.
Als je beide zaken spiegelt wordt het je wel
heel droef te moede. Zou de NS ooit pensioenen hebben uitbetaald aan hun eigen
Joods personeel? Heeft de NS ooit na de
oorlog nog belangstellend geïnformeerd
naar het wee van hun eigen mensen?
De NS wist in 1946 duidelijk hoe zij voor
de Duitse pensioengerechtigden de weg
moesten effenen via het Ausgsleichsamt.
De NS heeft omwille van wederopbouw en
politiek braaf pensioenen betaald aan deze
vogels van dubieus pluimage, maar heeft
bijna 75 jaar lang de deur hermetisch gesloten gehouden voor de slachtoffers.
Nu wordt er niet met ons gesproken en
toen deden wij er niet toe. Mensen als
nummers vervoerd in 3de klas rijtuigen van
de NS. Het commercieel belang prevaleerde. Wie wordt hier nou vrolijk van?

Het is duidelijk dat de bezettende macht
nauw was betrokken bij de aanstelling van
deze mensen want op bevel van diezelfde
bezetter werden 37 Joodse NS-ambtenaNr. 100 | zomer 2019 | 5
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Psychotherapeut Yaele Cohen-Kool over:

PTS-symptomen bij Sjoa-overlevenden
Kort na de oorlog rees binnen de gedecimeerde Joodse gemeenschap in
Nederland de vraag hoe de Nederlandse Spoorwegen de opdracht van
de Duitsers hadden kunnen accepteren, om Joden te vervoeren naar
Westerbork, en van Westerbork naar de Duitse grens. De verwondering
en het verwijt lagen voor de hand. Allereerst omdat de spoorwegen een
cruciale radar vormden in de vervolgingsmachine, en ook omdat dit traject van de vervolging (het vervoer naar Westerbork, de aanleg van een
treinlijn naar Westerbork) met Joods geld was betaald.
Maar de kwestie was bovenal verbonden
met fundamentele vragen van Joodse Nederlanders over hun identiteit en veiligheid.
Wat was de status van de Joden in de Nederlandse samenleving? Hoorden ze werkelijk bij het Nederlandse volk? Terwijl de treinen zonder protest waren ingezet voor het
gedwongen transport van Joden, besloten
de NS in september ’44, na een oproep van
de Nederlandse regering in ballingschap,
om het netwerk stil te leggen, op een paar
treinen na, die naar Westerbork. De NS bleken in staat en bereid om de dienstverlening aan de Duitsers te weigeren, maar niet
als het ging om het lot van de Joodse Nederlanders.
Bij een groot aantal Sjoa-overlevenden manifesteren zich tot vandaag de dag symptomen van het posttraumatisch stresssyndroom. Ze voelen zich depressief en angstig, ze gaan door het leven met een sterk
gevoel van boosheid en onvrede, ze hebben
nachtmerries, lijden aan slapeloosheid, extreme gespannenheid of aan psychosomatische klachten.
Veel Nederlanders zijn geneigd te denken
dat oorlogstrauma het gevolg is van ervaringen in werk- of concentratiekampen,
waar Joden zichzelf onder extreme omstandigheden in leven moesten houden.
Oorlogstrauma, in die visie, is het gevolg
van honger, dorst, afmatting, geweld, ziekte, en de voortdurende onveilig- en onzekerheid, ofwel trauma is het gevolg van de
instrumenten die de Duitsers inzetten om
de Joden uit te roeien. Maar voor veel overlevenden ligt de oorzaak van het trauma
veel dichter bij huis. Het zijn de ervaringen
in eigen land, het verlies van het vertrouwen in de medemens, het gevoel van verraad door dorps-, stads- of landgenoten, die
hen voor het leven hebben geschaad. Het
waren Nederlanders die Joden bij de Duitsers aanbrachten, het waren Nederlanders
die Joden voor deportatie ophaalden van
6 | zomer 2019 | Nr. 100

huis, en het waren Nederlanders die, geconfronteerd met de verbanning van een deel
van de bevolking, onverschillig en passief
bleven. Bijna honderd keer keek een treinmachinist toe hoe veewagons werden volgestouwd met vrouwen, mannen, hulpeloze
kleine kinderen, zieken en oude van dagen
op brancards, en bijna honderd keer startte
deze machinist de locomotief en bracht de
trein in beweging.
De Nederlandse Joden, die zich eeuwenlang in Nederland veilig, geintegreerd en geaccepteerd waanden, die als staatsburgers
al hun plichten vervulden en dachten ook
de rechten te hebben die deze status met
zich mee brengt, werden plotseling met
een nieuwe werkelijkheid geconfronteerd.
Het gevoel van erbij horen bleek een illusie
te zijn.
Pedagogen en psychologen leggen ons uit
dat de opvoeding van kinderen aan drie elementaire voorwaarden moet voldoen: het
kind respecteren, een veilige omgeving bieden, en het kind een gevoel van eigenwaarde bijbrengen.
De Joodse Nederlanders, baby’s en volwassenen, verloren met het uitbreken van de
oorlog deze drie grondslagen van het bestaan. Ze werden gedenigreerd en gekrenkt,
ze verloren hun gevoel van eigenwaarde en hun vertrouwen in de medemens.
Hun gevoel van veiligheid werd abrupt geschonden. Van veel Sjoa-overlevenden zijn

de funderingen wankel. Op jonge leeftijd,
soms zelfs op zeer jonge leeftijd, bevonden
ze zich voor een lange periode in een onzekere, onveilige en steeds wisselende omgeving, en kregen te maken met omstandigheden en verschijnselen die zonder begeleiding voor kinderen niet of nauwelijks zijn te
hanteren: constante dreiging, honger, ziekte, dood, onthechting en ontworteling.

Onder Sjoa-overlevenden bestaat veel
leed, juist nu, 75 jaar nadien. Waarom is dat?
Op oudere leeftijd, haalt het verleden de
overlevenden in. Juist op een leeftijd waarop ze veel andere verliezen lijden (van mensen, vermogen, functies, maatschappelijke relevantie), komen bij overlevenden de
vroegere verliezen naar boven. Er is sprake van herbeleving van ervaringen uit die
zwarte periode.
Sjoa-overlevenden hebben vaak moeite de
ander te zien en te begrijpen. Tegelijkertijd hebben ze moeite hun eigen wensen
te uiten. Ze zijn meestal bijzonder gevoelig, maar hebben zichzelf aangewend nooit
iets te vragen, niets te willen, niet te huilen en zich in te houden. Het is alsof ze nog
niet helemaal zijn bevrijd. Hun onderdrukte emoties komen op een ongepaste manier en op ongepaste momenten naar buiten, bijvoorbeeld in de vorm van driftaanvallen of huilbuien.
SARAH, geboren in 1935, woonde in Amsterdam en ging naar de openbare lagere school. Ze had vriendinnetjes en vriendjes en voor de klas stond een lieve lerares.
Maar tijdens de eerste oorlogsjaren stortte haar kinderwereld in. Het ene vriendinnetje na het andere mocht niet meer met
haar spelen, en uiteindelijk moest ze van
school. De lieve lerares keek toe en deed
niets om haar te helpen. Na een korte onderduik werd Sarah verraden, opgepakt en
stichting vbv

met de trein naar Westerbork vervoerd.
Over deze treinreis heeft Sarah voortdurend nachtmerries. Ze was getuige van de
machteloosheid van de ouders, van een
broertje dat niet ophield met huilen, en
van een klein kindje dat uit de trein werd
gegooid (waarschijnlijk in de hoop dat het
zou worden gered). Dat deed haar vrezen
dat ook zijzelf of haar broertje uit de trein
zou worden gegooid. Vervolgens is het gezin naar Auschwitz vervoerd.
Sarah is zonder de ouders en het broertje
uit de oorlog teruggekomen. Ze heeft veel
moeite om mensen te vertrouwen, is achterdochtig en gaat er vanuit dat mensen
iets anders voor hebben dan ze zeggen.
Ze is ongetrouwd en kinderloos gebleven.
Met het openbaar vervoer reist ze nooit.
Het liefst sluit ze zich op in huis. De oorlog
heeft letterlijk invloed op alles en elke dag.
DAVID zoekt op zijn 79ste professionele hulp. Hij is al langer depressief, heeft
slecht contact met zijn vrouw en kinderen,
en voelt een sterk verlangen naar de dood.
David is allergisch voor onrecht. De laatste
tijd heeft hij in toenemende mate last van
driftaanvallen en van een woede die hij niet
onder controle krijgt. Die doet zich vooral
voor in relatie tot autoriteiten, als David te
maken krijgt met in zijn ogen ‘kleine’ mensen (personeel van de gezondheidszorg of
ambtenaren achter loketten), die hun werk
doen zonder erbij na te denken en zonder
hun hart te gebruiken.
David overleefde met zijn broer meerdere
kampen. Kort na de oorlog is hij uit Nederland weggegaan omdat hij zich niet meer
veilig voelde in het land waar hij, zijn ouders
en grootouders zijn geboren en opgegroeid.
Maar daarmee liet hij niet de woede achter
zich over het onrecht dat de Joden is aangedaan, onder wie hijzelf en zijn directe familie. Tijdens de therapie komen langzaam
maar zeker herinneringen uit de oorlogsjaren naar boven, waaronder die aan de treinreizen.
De gevolgen van de oorlog zijn oneindig en
ook de volgende generaties voelen nog dagelijks de invloed die deze oorlog heeft op
hun leven. Het feit dat je eigen mensen, je
mede burgers, de politie en ambtenaren je
de rug toe keren en meewerken aan jouw
ondergang is funest voor het verdere leven.

Van onze
lezers:

Heeft u tips of suggesties voor de rubriek ‘Lezers’? Stuur deze dan in naar:
info@vbvinfo.nl of per post naar:
postbus 87594, 1080 JN Amsterdam

‘Gebrek aan kennis over transgenerationele overdracht’
Van: Wanya F. Kruyer Bloemgarten
De scheidslijn in de discussiegroep ging
naadloos langs de lijn: ‘nergens last van
hebben’ versus ‘de doorwerking ervaren’.
Er zaten twee gelukkige 1G stellen aan tafel... dan heb je er al vier van de categorie
‘2G moet niet zeuren’.
Uit het gesprek merkte ik dat het ene stel
toch behoefte had aan contact met lotgenoten, bij het andere stel dat zij alleen bij
het VBV iets joods doen. Allebei heel goede redenen om naar het VBV te komen.
Bij beide rondes viel me op het gebrek
aan kennis over transgenerationele overdracht. Hoop dat je je inleiding publiceert
want daar zat veel kennis in. En dat Robert zich ook goed kan inleven in de groep
voor wie het leven erg moeilijk was of nog
steeds is (Rob leek me een heel gelukkige
man, echtgenoot, vader).
En dat ‘gelukkig zijn’ is een valkuil heb ik
gemerkt bij dit onderwerp. Want als je
zelf lekker in je vel zit, dan wil je absoluut
niet het stempel 2G. Want in NL heeft dat
heel sterk het imago gekregen van ‘loser’,
of ‘kneusjes’ (zoals tot mijn schrik een beleidsmedewerker van JMW zich ooit liep
ontglippen). Daar wil je niet bij horen, logisch. En dat terwijl 2G niets anders is dan
een sociologische categorie.

hebben bestudeerd, helemaal geen moeite hebben met het ‘2G-zijn’. Ook in het buitenland heeft 2G niet dat kneusjesimago
gekregen als in NL (ik kan verklaren hoe
dat komt, een andere keer).
Het VBV kan ervoor kiezen bij elke bijeenkomst een bekende 2Ger uit te nodigen
voor een lezing. Dan krijgt men én gevoel
voor wat doorwerking betekent, én een
positief rolmodel. Dus actief werken aan
het verbeteren van het imago van 2G. En je
zal zien hoeveel mensen afkomen op een
boeiende lezing. Daarna kan je dan rondetafelgesprekken doen over het thema van
die lezing.
Jonag is inmiddels geïmplodeerd, met een
klein zetje van het laatste bestuur zullen
de 2Gers die daarbij aangesloten waren
ook naar het VBV komen (een aantal zag ik
al gisteren). Als jullie richting instanties en
overheid de belangen gaan behartigen van
de 2G en boeiende bijeenkomsten organiseren met die mix van kennis en rondetafelgesprekken, dan heeft het VBV nog zeker twintig jaar een nuttige functie!
Succes & sterkte met dit goede werk dat
jullie doen, en zie je graag weer eens voor
een koffie mét. Hartelijke groet,
Wanya

Er is inmiddels een boekenkast over vol geschreven, zowel literatuur als wetenschappelijk, die aantoont hoe sterk de transgenerationele doorwerking is. En ik merk dat
juist mensen die wel succesvol zijn, bijvoorbeeld als schrijver, én het onderwerp

Tekst: Yaela Cohen-Kool
Maatschappelijk werker, groepstherapeut
en psychotherapeut 25 jaar werkzaam met
en voor holocaust overlevenden. Professioneel directeur Elah centrum in Israel.
stichting vbv
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8
Verslag rondetafelgesprekken van afgelopen 28 april:

Gesprekken tussen generaties

Gastspreker Dirk Webster is onverwacht niet aanwezig. Flory
neemt de honneurs waar. De rondetafelgesprekken vallen in
twee delen uiteen:
1. gesprekken tussen 1e, 2e en mogelijk 3e generatie.
2. gesprekken over genoegdoening voor de 2e - oftewel de naoorlogse generatie.
Dolly de Hond
Wens om vanuit de Stichting meer bekendheid te geven en meer mogelijkheid tot gesprekken. 1e generatie heeft in verhouding weinig kunnen praten, soms wel, maar niet
diepgaand - niet meer praten over “oorlogsslachtoffers” maar over “overlevenden” - 2e
generatie konden wel met sommige van hun kleinkinderen praten - kleinkind doet veel in
Joodse verenigingsvorm over het Joodszijn/gemeenschap - 3e generatie 50/50 wel/niet.

Debby Mendelsohn
Tafel alleen met 1e generatie - veel diep
leed, er werd niet over gesproken - gemis
aan een verleden - je kunt niks doorgeven
- kleinkinderen stellen vragen aan oma, en
oma praat - de gevolgen laten diepe sporen na en traumatiseert de kinderen.

Gitta Hertz
Geen conclusies. Iemand van 2e generatie:
zwijgen, zwijgen, zwijgen - in de oorlog een
katholieke opvoeding, weer een ander protestants - in Amerika gewoond, wel Joodse opvoeding - niet in de slachtofferrol groep acht lesgeven over oorlogsverleden.

Madelon Bino

Gesprekken
tussen
generaties

Gemeenschappelijke factor: niemand
spreekt uitvoerig met de kinderen - heeft
praten wel zin? - het is makkelijker om met
vreemden te spreken dan in gezinsverband
- kinderen zijn ook afhoudend - misschien
met kleinkinderen, maar vaak nog te jong.
Stiefvaders, stiefmoeders geen contact
meer - vader/moeder die zich heeft afgekeerd van het gezin - trauma’s mede door
de samengestelde gezinnen na de oorlog.

Edgar Mendelsohn
Er is ook deelnemer 3e generatie. Iedereen
leeft in angst en heeft een rugzak – dat
legt een last bij de partner - relaties zijn
vaak slecht – sprake van 2de en 3de huwelijken. Het is treurig om te zien. Mooie gesprekken. Conclusie: ieder is op zijn eigen
manier getraumatiseerd.

Judith Meijer
VBV goed dat dit is georganiseerd. 1e en
2e generatie moeder en dochter, die nog
maar net met elkaar in gesprek zijn geraakt - emotioneel - je doet zo je best
maar het loopt mis - blijf praten, het gesprek is het enige middel dat kan helpen eenzaamheid! Dit wordt algemeen onderschreven. Verder geen conclusies.
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Gesprekken tussen generaties

Esti Cohen

Joosje Asser

Henry Neeter

Het kleinkind van 3 jaar huppelt in vrijheid rond in Amsterdam - die vrijheid
moeten we koesteren! Hoe ben je zelf
behandeld als oorlogsgetroffene en hoe
voed je je kinderen op - veel contactverbrekingen ouders/kind tussen 1e en
2e generatie - geen liefde krijgen, geen
voorbeeldfunctie om door te geven - je
bent geen slechte ouder als je kinderen
het contact verbreken - als je geen contact met elkaar hebt, kun je ook geen
bonje krijgen - je doet je best, het komt
wel goed.
Wat houdt Joods zijn in, is dat oorlog?
- komt het doordat te veel/te weinig
wordt gepraat over de oorlog? - Verdrietig, emoties moeilijk te benoemen.

Groep met v.n.l 1e generatie kinderen
die net in de oorlog geboren waren verhalen divers - ieder op z’n eigen manier - veel onderduikverhalen - mooie
verhalen over geen familie meer, maar
warme onderduikfamilie waarmee nog
lang contact is geweest. Problematiek
rondom biologische ouders terugvinden - pleegouders waar je heel erg gesteld op bent en toch weer in oude gezin moeten aanpassen - heftige en extreme verhalen.
Conclusie: gelijkluidendheid, angst,
eenzaamheid - verantwoordelijkheid
nemen voor je ouders, je ouders worden je kind en het kind wordt de ouder. De grenzeloosheid en hoe gaan we
dat nu weer terugbrengen en onze kinderen en kleinkinderen een normaal leven geven.

Met o.a. 2 NS-medewerkers gesproken
aan tafel - rijden beiden naar Duitsland
– hadden lastige relatie ouders/kinderen - daarom heeft dochter onderzoek
gedaan naar verleden - waarom hun vader zo moeilijk was, met driftbuien kon hieruit kracht putten waardoor in
het reine met eigen gezin - je doet je
best, het komt wel goed - iemand die
in de oorlog in de Jodenbuurt woonde,
zeer emotioneel - heeft voor het eerst
over bevrijding kunnen praten met een
warm gevoel - hoe beleef je de generatiekloof?
Conclusie: wat is dit fijn, deze rondetafelgesprekken tussen verschillende generaties - rol voor de Stichting - hiermee doorgaan - mensen bij elkaar krijgen die met elkaar kunnen praten en
zich daarin vrij kunnen voelen.

Voorzitter:
“Dank voor jullie presentaties. Dit is maar het begin”. Is blij dat het initiatief voor deze gesprekken zo breed gewaardeerd wordt.
Bedoeling is om er iets concreets mee te gaan doen. Plan is om binnenkort opnieuw soortgelijke tafelgesprekken tussen generaties te organiseren. Het is een belangrijk thema en leeft enorm.
stichting vbv
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Verslag rondetafelgesprekken van afgelopen 28 april:

Gesprekken over genoegdoening

De tafelvoorzitters doen verslag van de 2de ronde tafelsessie: ‘Heeft de
naoorlogse generatie recht op genoegdoening?’
Voorzitter: “Je zou kunnen zeggen: die is er al, bijvoorbeeld de behandeling bij psychische nood waarvan de kosten worden betaald door de
overheid. De 1e generatie vindt dat ook persoonlijke compensatie zou
moeten komen voor de tweede generatie. Maar klopt dit wel?”

Henry Neeter

Niels Falch

Ellie Sijes

2e en 1e generatie aan tafel - nooit gehoord van WUV, TVP en alle andere regelingen - als onderduiker heb je geen
recht op compensatie - mijn kinderen
zijn maatschappelijk succesvol, geen vergoeding nodig - we hebben niks met de
spoorwegen te maken gehad - actie of
rapport afwachten? - niet wachten op
NS commissie.
Wel geestelijke hulp voor naoorlogse generatie als ze dat willen - TVP: mensen
van de naoorlogse generatie hebben
recht op therapie. WUV uitkering aangevraagd, maar nooit recht op hebben gehad dan TVP-psychotherapie: tijdelijke
vergoeding psychotherapie als de zorgverzekering niet vergoed. Dus wassen
neus. Iemand ziet problemen voor een
deel van de 2e generatie - op latere leeftijd is de kans aanwezig op psychische
schade - slecht contact met de kinderen,
gebruik maken van psychotherapie. Nog
nooit iemand meegemaakt van de 2e generatie die beschadigd is, dus geen recht
op compensatie. 2e generatie aanwezigen willen wel graag dossier inzien van
familieleden en dat schijnt niet mogelijk
te zijn i.v.m. privacywet (JMW).
Consensus; waar we het over gehad hebben is dat we bijna allemaal willen dat de
wet voor de 2e generatie verbreed en de
WUV aangepast moet worden!

WUV uitkering voor 2e generatie moet
doorgaan - degene die het gekregen hebben en het nog ontvangen, dat is vaak
willekeurig gegaan - daar zijn veel mensen de dupe van geworden - ze hebben
een aanvraag gedaan toen ze jonger waren, maar het verleden haalt je in en je
gaat merken dat je het nodig hebt - de
eerstgeborene wel compensatie, de volgende kregen het niet.
Conclusie - doorgaan met deze rondetafelgesprekken - dan kunnen we onze kinderen volgende keer meenemen -waardering.
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Flory Neter
3e generatie kind met oma meegekomen veel emoties die niet worden begrepen zowel bij 1e als 2e generatie. Veel depressies
- concentratie-problemen - vaak in therapieën waarbij het Joods-zijn en de Holocaust niet worden meegenomen - 3e generatie geeft aan dat de oorlog het leven van
haar ouders (2e generatie) heeft bepaald zelfbeeld van de moeder, als de moeder geen goed zelfbeeld heeft kan ze die
ook niet aan de kinderen meegeven - hiaten van ouders door de holocaust worden doorgegeven aan de kinderen - problemen met eten, slapen en ook relaties
lukken vaak niet - geen van de acht kleinkinderen van een gespreksdeelneemster
heeft een relatie - kinderen willen de ouders vaak in bescherming nemen. Afschaffing van periodieke uitkering 2e generatie
is heel verdrietig, moet opnieuw in ogenschouw worden genomen; gaat over erkenning.

Meldt dat een mevrouw nooit kinderen
heeft willen hebben. Op aandringen van
haar man heeft ze toch drie kinderen gekregen. Moedig heeft ze haar kinderen
zonder trauma opgevoed - ook hier, ja,
kinderen 2e en 3e generatie moeten recht
hebben op het moment dat het slechter
met ze gaat, bijv. bij dementie, trauma
verwerking - recht op erkenning en op
financiële compensatie voor kinderen/
kleinkinderen.

Brigit Kamer
Erkenning -1e generatie zegt ja, 2e generatie moet gecompenseerd - of, als de 2e generatie het nodig heeft moeten ze een beroep kunnen doen op compensatie.
stichting vbv

Fotografie: Eddy Neter

Lies Vreeze-Verron Peperwortel

Gesprekken
over
genoegdoening

Wanya F. Kruyer Bloemgarten
Aanwezig: 8 mensen totaal, 6 x 1G, 2 x 2G
- vier van de zes 1G waren stellen (m/v), de
overige deelnemers waren vrouw.
Op het woord ‘compensatie’ werd aanvankelijk negatief gereageerd. Een man zei: “ze
moeten niet apart worden behandeld, gewoon naar de GGZ als er problemen zijn
net als andere Nederlanders”. Daar werd
flink over doorgepraat en ondersteund op
één dame na - zij, ook 1G: “Ik heb de opvoeding behoorlijk verpest, mijn beide kinderen lukte het niet om een behoorlijk plek in
de maatschappij te verwerven; zij zijn arm.
Enige compensatie zou helpen” - dit standpunt werd niet door allen ondersteund - er
wordt door iemand opgemerkt dat mensen zich niet moeten wentelen in slachtofferschap - dit had de instemming van

de acht aanwezigen - ik bracht daar tegenin dat de oorlog aantoonbaar doorwerkt
in de 2G - ook al betekent dat niet dat allen
daar veel last van hebben - maar dat erkenning van die doorwerking zinvol is.
Compensatie is een woord dat verwijst
naar nalatigheid van de overheid, en, zo zei
ik, als de overheid erkent dat er een bijzondere solidariteit nodig is gezien deze nalatigheid, dan kan compensatie in enige
vorm zinvol zijn. “Deze bijzondere solidariteit maakt deze groep anders dan andere groepen”, zo besloot ik. Men ging hierin
mee, maar het woord compensatie bleek
niet goed te vallen - belangenbehartiging
wel - en individuele belangenbehartiging,
daar kon zelfs de eerste spreker, die zich zo
sterk keerde tegen een ‘bijzondere positie
van de joodse 2G’, zich ook in vinden.

2e generatie moet uitkering hebben schrijnende gevallen bij 2e generatie met
zeer veel moeilijkheden thuis, hebben echt
psychische hulp nodig - ook zelfs soms
voor 3e generatie. Dochter Lies: Recht op
uitkering voor oorlogsverleden van vader,
nee hoe kom je daar nou bij?

Conclusies: VBV, behartig de belangen van
de 2G, maar noem het geen compensatie! werk met JMW een taakverdeling uit wie
individuele belangenbehartiging doet en
wie de collectieve punten oppakt naar de
overheid, pers enz. - alom werd deze gelegenheid tot een gesprek gewaardeerd, met
name dat het geen ‘gespreksgroep’ was
want daar zou men niet zo gauw op af komen.
Deze tip (van mijzelf, na afloop bedacht)
volgt hieruit: blijf dit vooral doen, want
je trekt een ander publiek dan JMW met
haar gespreksgroepen, maar nodig mensen uit voor iets leuks en/of iets belangrijks en organiseer daaromheen deze
rondetafelgesprekken (wat achteraf als
het belangrijkste deel van de bijeenkomst
wordt gezien...).

Voorzitter:
… dankt de tafelvoorzitters voor hun presentatie en conclusies. De stichting gaat hiermee verder aan het werk, vooral met de
geldelijke compensatie. Tevens zullen gesprekken tussen de generaties worden gefaciliteerd, waarbij kinderen meer dan welkom zijn. Hij sluit de bijeenkomst om 16.50 uur en nodigt allen uit voor smoezen en borrelen en dankt alle aanwezigen voor hun
komst, inbreng, steun en donaties voor de stichting.
stichting vbv
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Inleiding van Flory Neter tijdens VBV-bijeenkomst op 28 april

Verbinden in plaats
van verdelen

> Met onmetelijke dank voor de voorzitter.

I

k kan niet zeggen hoe vreemd het voelt
om na 26 jaar de voorzittershamer uit
handen te geven. Ik ben vergroeid met
u allen. U maakt een deel uit van mijn
dagelijks leven. Uw verhalen zijn vervlochten met het mijne. Ik heb dit alle jaren
met grote liefde en enthousiasme gedaan.
Ik heb veel beleefd. Samen met het bestuur natuurlijk. Ik zou kunnen zeggen dat
ik de mens in al zijn/haar facetten heb leren kennen. Van die kennis heb ik wel eens
wakker gelegen. Maar het mooie heeft altijd geprevaleerd.
We hebben ons zelf op de kaart gezet. In
binnen- en buitenland. Tot onze eigen tevredenheid, maar niet altijd tot tevredenheid van andere organisaties. De MARORweg naar de uitbetaling aan individuen
was een zware weg omdat er ook binnen
het bestuur onenigheid was over de gekozen weg. Bob Steinmetz en anderen waren
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bang dat wij ons belachelijk zouden maken
ten opzichte van de Joodse gemeenschap
maar Gerry Goudeketting en Hans Vos waren het eens met de ingeslagen weg. Gerry zei wel altijd: ik vind de ingeslagen weg
geweldig, maarik kan niet actief meedoen
omdat ik er zo ziek van word. Ik wil al die
emoties van toen niet opnieuw beleven.
Ik haal dit aan, omdat toen al duidelijk
zichtbaar werd dat de tweede generatie
m.b.t. de oorlog een andere belevingswereld heeft. Ik was en ben slechts een tussengeval. Voor mij was het een erezaak die
wel pijn deed maar die ik kon verwerken
zoals je naar verhalen luistert die je je eigen hebt gemaakt. Ik wilde de geschiedeins
recht doen.

Op weg naar de toekomst
Wij zijn de weg ingeslagen van onderzoek
naar de eventuele problematiek en no-

den van de tweede generatie. Pratend met
mensen lijkt er een lijn te zijn die, net als
je denkt dat je het allemaal begrijpt, toch
weer even anders is. Ik ga daar niet verder
op in omdat daar het middagprogramma
voor is bedoeld.
We hebben veel nagedacht en gesproken;
er dringen zich brokstukken op van werelden van beleving waar WO2 de kern van is.
Het zal mij worden vergeven dat ik delen gebruik van een verhaal dat ik onlangs
hield in Almelo waar Stolpersteinen waren
gelegd. Eigenlijk pleit ik als ‘Tussengeval’
voor inlevingsvermogen voor elkaar.
Officieel weet ik sinds kort dat mijn categorie de ‘Baby-survivors’ heet. Wetenschappers bepaalden dat er drie categorieënallen zijn, te weten: Child-Survivors,
Baby-Survivors en de Naoorlogse Generatie. Toch is er in jaren nauwelijks verschil
tussen mijzelf en iemand die in 1945 is gestichting vbv

boren en tot de tweede generatie behoort.
De scheidslijn is dun.

Zonder eerste geen tweede
Om tot een juist beeld te komen van de
naoorlogse generatie is het noodzakelijk
om bij het begin te beginnen. Er is zonder
de eerste generatie namelijk geen tweede.
De eerste generatie is beroofd van alles
wat de menselijke waardigheid bepaalt.
Beroofd van status, beroofd van spullen,
beroofd van alle bronnen van inkomsten,
beroofd van bedrijven, beroofd van kunst,
beroofd van geestelijk erfgoed en uiteindelijk beroofd van het leven.
Mentaal afgebroken zoals in een gruwelijk
bootcamp zonder de noodzakelijke handreiking om te herstellen. De overlevenden -herrezen uit de as- moesten met deze
herinneringen aan de hel het leven voortzetten.
Ik herinner mij de man die als 16-jarige jongen de gaskamers mocht ontdoen van de
lijken. Iedere dag keek hij of hij zijn familie
of vrienden in de ontzielde lichamen herkende. Gestoeld op deze ervaringen als puber moest hij na de oorlog doen alsof er
niets was gebeurd.
Hij is getrouwd en heeft kinderen gekregen maar de vraagt rijst of een mens zulke ervaringen met zijn kinderen kan delen?
De vraag rijst ook of deze man überhaupt
het recht had om zijn kinderen deelgenoot
te maken van deze gruwelen? Hij wilde en
vond ook dat zijn kinderen zijn last niet
hoefden te torsen.
Hij was geen makkelijke vader. Veeleisend,
gesloten, driftig en bovenal gekwetst tot
op het bot. Ontdaan van al zijn eigenwaarde. Hij hield zijn mond. Tot aan zijn dood.
Zijn kinderen worstelen allen met het raadsel omtrent het verleden van hun vader.
De een duikt in de geschiedeis van de holocaust en de familie en zoekt minutieus
naar gegevens; de ander heeft dit alles hermetisch buitengesloten. Maar de kinderen
leven -ondanks de keuzen die zijzelf maakten- met een oorlog waar zij fysiek niet bij
aanwezig waren.

Verbinden in plaats van verdelen
Om onze wereld opnieuw van contouren
te voorzien, om ons zelf met de wereld te
verbinden en om voor ons aller nageslacht
de verbindende lijn te herstellen, zullen wij
onze eigen betrokkenheid moeten analyseren en loskoppelen van onze ervaringen
door voor het eerst opnieuw te kijken naar
onszelf en eigen nageslacht.
Misschien ben ik kort door de bocht, en
daarvoor bied ik op voorhand mijn excuses
aan, maar als wij willen verbinden in plaats
stichting vbv

Ik ben niet somber en
mijn leven is een aaneenschakeling van vreugde,
maar ik heb niet de illusie
dat na een generatie de
pijn kan zijn verdwenen
van verdelen zullen wij moeten begrijpen
dat die ouders, die kort na de oorlog begonnen met het starten van een nieuw leven, niet zo veel keus hadden.
Wat moesten zij? Hun kinderen deelgenoot maken van hetgeen zij zelf niet eens
konden verwoorden? Hoe konden zij met
hun kinderen ervaringen delen waarvoor
zij zelf geen woorden hadden? Welke keus
had de vader die zich begroef in zijn werk
en ogenschijnlijk geen aandacht had voor
zijn gezin? Wat voor keus had de moeder
die zo beschadigd was dat zij haar kinderen
alle verjaardagen van haar vermoorde familieleden inprentte zodat zij, nu meer dan
70 jaren na dato, nog steeds de verjaardagen kunnen opdreunen.

Er was licht in de duisternis
Het moge duidelijk zijn dat ervaringen zoals deze, hebben doorgewerkt in de wijze waarop het kind zich heeft ontwikkeld.
Vaak echter komen de psychische klachten op latere leeftijd en soms pas als zij
zelf kinderen krijgen. Als je uitgaat van een
eeuwenlange ketting van genen, zijn wij als
naoorlogse generatie bezig om het scheppingsverhaal te herschrijven.
Er was licht en er was duisternis. Het licht
was dag en de duisternis nacht. Wij zijn
nog steeds bezig om na de duisternis de
dag opnieuw uit te vinden. Dat kan niet in
een generatie.
Ieder generatie zal niet meer dan een uur
op weg naar het licht zijn. Ik ben niet somber en mijn leven is een aaneenschakeling
van vreugde, maar ik heb niet de illusie dat
na een generatie de pijn kan zijn verdwenen. Er was licht en er was duisternis, dat
wordt ons geleerd, maar dat die duisternis
Auschwitz /Sobibor heette past niet in het
menselijk bevattingsvermogen.
Mijn conclusie is dat wij onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden. Er valt onze ouders
niet te verwijten dat zij steken lieten vallen. Hun ouderschap werd immers gegrondvest op as. Wat was hun referentiekader?
Zij zijn de herrijzende Fenix en hun kinderen de kuikens. We moeten opnieuw leren
vliegen. Dat duurt nog wel een paar gene-

raties en ‘De vraag’ is hoe? Het antwoord
ligt niet in verwijt, maar in begrip dat wij
allen een onderdeel van hetzelfde pijncentrum zijn. We zijn er nog lang niet. Zij, die
zeggen dat er geen naoorlogse generatie
met problemen bestaat, begrijpen niets
van de evolutie van de mens.
Wij zijn de kinderen van overlevenden;
dat is een uiterst gecompliceerde start op
weg naar de werkelijke bevrijding. Zoals
een steen in het water kringen maakt die
steeds verder van de kern gaan om langzaam te verdwijnen.
Vooralsnog zijn de naoorlogse generaties
niets meer dan een katalysator van de eerste generatie op weg naar de losmaking
van het leed. Dit lijkt misschien een zware opgave maar een andere keus hebben
we niet, anders krijgt heer Adolf postuum
zijn zin.
Ook ik had een moeizame relatie met mijn
moeder, maar goh, wat heb ik een heimwee naar haar kookkunst en matzeballen.
Zou het zo zijn dat haar receptuur en moeizame levenswandel mijn levens-receptuur
heeft bepaald? Hoe mooi is dat.
Als ik de hele geschiedenis in een analyse
neem die niet langer duurt dan een lichtflits, zie ik nog steeds mensen worstelen
met dit beschamende deel daarvan, dat
als een onuitwisbare vlek op de ziel rust.
Maar ondanks alles heb ik een enorme bewondering voor de ouders die gestoeld op
deze allesverwoestende ervaringen wel
een nieuwe generatie heeft doen ontstaan
waarvan vrijwel allen een geweldige bijdrage leveren aan onze samenleving.
Het ligt in de bedoeling om het VBV als
centrum en als denktank in te zetten. We
hebben na lange jaren weer een goede relatie met JMW en hopen dat wij in de toekomst gezamenlijk vorm kunnen geven
aan hulpverlening.
Ik houd op om als voorzitter te fungeren
maar zal wel in het bestuur blijven, meedenken en die dingen voltooien waar ik
aan ben begonnen. Ik heb in tegenstelling
tot andere jaren het gesproken jaaroverzicht achterwege gelaten om een nieuw
tijdperk te kunnen inluiden. Mochten er
echter vragen zijn dan zullen wij die met
liefde beantwoorden.
Ik dank Ed voor zijn tomeloze inzet, hulp
en liefde. Zonder hem was dit alles niet
mogelijk geweest.
Ik ben u dankbaar voor het vertrouwen
dat u allen 26 jaar lang in mij stelde!
Tekst: Flory Neter
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Al vonden sommigen van de oorlogsgeneratie dat niet nodig voor hun kinderen, omdat die toch zo'n goed leven hebben. Zo, daar had je het weer,
er werd weer eens beslist door ouders
over hun volwassen kinderen. Begrijpelijk, want het erkennen dat je hebt gefaald in de opvoeding is moeilijk, al is
dat niet je eigen schuld.

Ook tweede generatie
wordt nu oud
Maar zo zei ik in de plenaire vergadering: de tweede generatie wordt nu
oud, de meesten hebben ogenschijnlijk nu wel geen last, maar dat kan nog
komen en dan is er wel hulp nodig. Het
verleden haalt je in, werd als reden genoemd.
En dat moet dan niet worden betaald
uit de algemene verzekeringen, maar
specifiek gericht op de naoorlogse
slachtoffers van de Sjoa. Ook vond men
algemeen dat de compensatie door de
NS hard nodig is. Geld is geen genoegdoening, zei iemand daarover, maar het
geeft wel erkenning en zij wilde de uitkering aan haar kleinkinderen geven, ter
herinnering aan alle vermoorde familieleden die zij nooit hebben gekend.
JMW werd gevraagd om breed voorlichting te geven over de WUV, de PUR
(Pensioen Uitkeringsraad) en de TVP
(tijdelijke vergoeding therapie), omdat
die lang niet overal bekend zijn.
Na afloop voelde ik alle onderdrukte rouw en verdriet en werd weer eens
woedend. Zoveel generaties geschonden en verminkt, hun kinderen die dapper proberen iets van hun leven te maken en hun eigen kinderen op te voeden
zonder al die trauma's.
Zou iemand die op Facebook een antisemitische opmerking plaatst enig
idee hebben van het gemis van onze
vermoorde familieleden, dat we nog
steeds met ons meedragen?
Renée Citroen (1948) was werkzaam
als journalist/redacteur van onder andere: Wordt Vervolgd (Amnesty International), Blanes, NIW, Benjamin,
JonagBulletin en Chidushim (Beit
Ha’Chidush). Als ‘opvolgster van Henriëtte Boas’ schrijft ze regelmatig ingezonden brieven in NRC Handelsblad.
Renée Citroen is oud-bestuurslid van
Beit Ha’Chidush en mede-auteur van
de Sidur Ha’Chidush en de Nieuwe Hagada.
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Commentaar inzake gerechtelijke uitspraak
fiscus en getto-uitkeringen

Getto-uitkering
onterecht belast
Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 7 mei 2019 geoordeeld dat de
belastingdienst ten onrechte de uitkering die een overlevende van de
Holocaust in 2015 uit Duitsland had ontvangen heeft gerekend tot het
verzamelinkomen*1 .

I

n 1997 heeft de hoogste rechter op
het gebied van sociaalverzekeringsrecht in Duitsland, het Bundessozialgericht(BSG), uitgesproken*2 dat de Duitse
regering de wettelijke mogelijkheid moest
creëren voor het verkrijgen van het recht
op pensioen voor mensen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in een getto hadden
gewerkt. Daarom werd in2002 de Wet inzake Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto (betaling
van pensioen wegens werk in een getto,
ZRBG) ingevoerd. Die wet regelt het recht
op pensioen voor de mensen die in de
Tweede Wereldoorlog in een getto hebben
gewoond en daar vrijwillig tegen een vergoeding hebben gewerkt en hun weduwen.
Degenen die daar recht op hebben kunnen
aanspraak maken op het pensioen vanaf 1
juli 1997, dus met terugwerkend kracht.
Pas na een wetswijziging in 2014 konden
veel aanvragen ook werkelijk worden gehonoreerd. Voordien werd 90% van de
aanvragen op formele gronden afgewezen.
Het pensioen is volgens de ZRBG een uitkering aan vervolgden in de zin van de Bundesentschädigungsgesetz (Federale wet
op de schadevergoeding) in het kader
van de Wiedergutmachung van nazi-onrecht in de sociale verzekeringen.
Volgens het Nederlands-Duits belastingverdrag, mag alleen Duitsland zijn ZRBG-pensioenen belasten met inkomstenbelasting. In Duitsland zijn die pensioenen
echter onbelast. Wel heeft Nederland het
zogenoemde progressievoorbehoud. Dat
houdt in dat de uitkering wordt meegenomen bij de bepaling van de hoogte van het
inkomen uit werk en woning. Daardoor
kunnen zulke pensioenen leiden tot het
moeten betalen van meer inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen en
inkomensafhankelijke bijdrage voor de
Zorgverzekeringswet.

Een ander gevolg van dat progressievoorbehoud is dat zij deel uitmaken van het
toetsingsinkomen voor inkomensafhankelijke regelingen, zoals toeslagen. Ontvangers van zulke pensioenen kunnen daardoor hun toeslag kwijtraken.

Het probleem en de oplossing
Een belanghebbende heeft in 2015 een nabetaling ter grootte van €61.400 ontvangen. Ze maakt bezwaar tegen het heffen
van meer belasting en bijdrage Zorgverzekeringswet, op de grond dat het pensioen een schadevergoeding is wegens aangedaan leed.
Het bezwaar wordt door de belastinginspecteur ongegrond verklaard en het daartegen ingestelde beroep bij de Rechtbank
sneuvelt begin 2018 ook. In maart en mei
tekent belanghebbende hoger beroep aan
tegen de uitspraak van de rechtbank van 8
februari 2018.
In de tussentijd roert het parlement zich.
Er worden vragen gesteld aan de staatssecretaris van financiën en er wordt gevraagd om een vrijstelling van het progressievoorbehoud. De staatssecretaris legt in
oktober 2017 uit waarom hij geen uitzondering kan maken, maar dan, nadat de uitspraak van de rechtbank van februari 2018
bekend wordt, bericht de staatssecretaris
dat hij toch naar een oplossing zal zoeken.
In zijn brief van 18 mei 2018 presenteert hij
de oplossing. Het gaat om een ingewikkelde oplossing die er op neerkomt dat ZRBG-uitkeringen en twee andere oorlogsuitkeringen uit Duitsland niet meer zullen
meetellen bij het verzamelinkomen, zodat het nadeel voor de belanghebbenden
niet meer wordt gevoeld. Als ingangsdatum van die oplossing wordt gekozen 1 januari 2016, de datum met ingang waarvan
ook de oorlogsuitkering ingevolge het zgn.
stichting vbv

Artikel 2-fonds een wettelijke uitzondering
heeft gekregen.
De oplossing is formeel gerealiseerd bij Koninklijk Besluit van 19 december 2018 tot
wijziging van enige uitvoeringsbesluiten
op het gebied van de belastingen.

Uitspraak van het hof
Het hof komt tot het oordeel dat er sprake
is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, waar het de ingangsdatum betreft: slachtoffers die vóór 1 januari 2016 de
uitkering uit Duitsland hebben ontvangen
vallen immers niet onder de oplossing en
moeten daardoor wel een deel van de uitkering uit Duitsland afstaan aan de Staat
der Nederlanden, terwijl zij die na 1 januari 2016 zo’n uitkering hebben ontvangen of
zullen ontvangen daarvan niets hoeven af
te staan aan het rijk.
Het staat de wetgever volgens het hof in
beginsel vrij om zelf te bepalen met ingang van welke datum een wettelijke regeling wordt ingevoerd. Dat uitgangspunt is
echter volgens het hof geclausuleerd: hoewel de keuze van de wet in beginsel dient
te worden geëerbiedigd, kan er aanleiding
bestaan een uitzondering te maken op dit
uitgangspunt, namelijk als door de wetgever gemaakte onderscheid zodanig is dat
de keuze van de wetgever evident van redelijke grond is ontbloot. Daarvan is in dit
geval volgens het hof sprake geweest. Het
hof heeft daarom de uitzondering zoals die
in het Koninklijk Besluit van 19 december
2018 is bekend gemaakt ook van toepas-

sing verklaard op de situatie van vóór 1 januari 2016.

Standpunt VBV
Het is een gedenkwaardige uitspraak. Wij
zijn onder de indruk van het Gerechtshof,
omdat het uit de kille mist*3 de zon is ingetreden: voor het antwoord op juridische kwesties die te maken hebben met
de grootste volkerenmoord in de geschiedenis van de mensheid schieten gevestigde juridische noties soms tekort. Benjamin
Ferencz gebruikte in 1946 de term Genocide in zijn aanklachten in de strafzaken tegen Otto Ohlendorf en de zijnen, ofschoon
die term pas in 1944 was geïntroduceerd
door Raphael Lemkin*4 en pas eind 1948*5
officieel als misdrijf werd erkend. Het Gerechtshof toont met zijn uitspraak aan hen
die teruggekeerd zijn uit de hel van de holocaust, dat het de moed heeft om voor
hen op te komen, dat het zich niet verschuilt achter allemaal formele onmogelijkheden, waarachter zich zovelen gedurende en na de oorlog hebben verschuild.
Wij, belangenbehartigers en vertegenwoordigers van de enkelen die de volkerenmoord hebben overleefd, begrijpen dat

de Inspecteur van de Belastingdienst zich
nog aan het beraden is op het mogelijk instellen van cassatie. Daarom verzoeken
wij u met klem om geen cassatie tegen de
uitspraak aan te tekenen. Geef de overlevenden van de holocaust in hun laatste levensjaren het gevoel dat de Nederlandse
regering en het Nederlandse volk hen omarmt, hen steunt waar dat mogelijk is, alles
om het leed te verzachten.
Tekst: Mr. Robert M. Berendsen,
voorzitter VBV
(Amsterdam, 24 mei 2019)

*1) Gerechtshof Amsterdam 7-5-2019,
ECLI:NL:GHAMS:2019:1567
*2) De Sophie Bild-zaak, Bundessozialgericht, zaaknummer 5 RJ 66/95, 18-6-1997
*3) Raymund Schütz, Kille mist, Het Nederlandse notariaat en de erfenis van de oorlog, Boom uitgevers,Amsterdam 2016
*4) Raphael Lemkin, Axis rule in occupied
Europe, Washington, D.C., 1944
*5) Verdrag inzake de voorkoming en de
bestraffing van genocide, Parijs, 9-12-1948

Stuur Robert Berendsen een email: info@vbvinfo.nl
stichting vbv
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Steun stichting VBV
met uw donatie!
Wij zijn vanaf 20 maart 2018 een stichting en een ANBI.
U kunt uw donatie aftrekken van de belasting.

• Het VBV heeft via het Europese Hof Nederland
gedwongen gehuwde vrouwen gelijke rechten
te geven bij WUV uitkeringen.
• Het VBV heeft tijdens de Maror-onderhandelingen middels een rechtsgang banken, verzekeraars en overheid gedwongen om 80% van
€800 miljoen individueel te verdelen.
• Het VBV heeft na 10 jaar strijd de Duitse
overheid overtuigd om Amsterdam als Getto
te erkennen.

• Het VBV heeft ervoor gezorgd dat de Claims
Conference aan Nederlanders die ooit Cadsu
ontvingen vanaf 2004 Artikel2 is gaan
uitbetalen.
• Het VBV heeft er mede zorg voor gedragen dat
Artikel 2 van de Claims Conference sinds 2016
niet meer wordt gefiscaliseerd.
• Het VBV voert gesprekken met de Claims
Conference, de SVB, JMW, Stichting Pelita, de
Belastingdienst en Europese zusterorganisaties.

Donatie
voor 1 jaar van:

Naam

Donatie per jaar
gedurende 3 jaar van:

Adres

Doorlopende
jaarlijkse donatie
tot opzegging van:

Postcode &
woonplaats

Vul deze kaart in en knip uw donatiekaart uit. Stuur
deze in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
> Dorpsweg 129 A-8,
1697 KJ Schellinkhout

Email

Handtekening

Namens het VBV: heel hartelijk dank!
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