
Interviewproject ‘Kinderen 
van ‘foute’ ouders’ 

 

Een samenwerking tussen Cogis en School voor 

Journalistiek 

In het najaar van 2010 start Cogis, kennisinstituut voor de gevolgen van oorlog, samen met de School 

voor Journalistiek in Utrecht een project waarbij zogenoemde ´kinderen van ´foute´ ouders´ worden 

geïnterviewd. Voor dit project zijn wij op zoek naar mensen die hun verhaal willen vertellen. 

Kinderen van mensen die vóór of tijdens de Tweede Wereldoorlog de kant kozen van de bezetter of 

geboren zijn uit een relatie tussen een Nederlandse vrouw en een Duitse militair hebben een verhaal te 

vertellen waarvan maar weinig mensen zich de impact realiseren. Dit komt deels omdat lange tijd niet 

(en soms nog niet) over dit onderwerp werd gesproken uit schaamte of angst. 

De jeugd van ‘kinderen van ‘foute’ ouders’ heeft veelal in het teken gestaan van pesterijen, afwijzing en 

eenzaamheid . De gezinnen waarin deze kinderen opgroeiden vielen vaak uit elkaar als gevolg van de 

internering van één of beide ouders in strafkampen en de jarenlange maatschappelijke stigmatisering. 

Op latere leeftijd kregen deze kinderen vaak te maken met een loyaliteitsconflict met hun ouders, het 

hardnekkige zwijgen van hun ouders, schaamte en het willen goedmaken van de fouten van hun 

ouders. 

Doelstelling en werkwijze 

Omdat deze verhalen onderdeel zijn van de Nederlandse oorlogsdocumentatie maakt Cogis zich sterk 

deze vast te leggen voor volgende generaties. Tijdens het project zullen ouderejaars studenten van de 

School voor Journalistiek ‘kinderen van ‘foute’ ouders’ interviewen. Het resultaat kan een geschreven 

tekst, een geluidsopname of een video-opname zijn (dit in overleg met de betrokkene). De 

aankomende journalisten zullen hierbij begeleid worden door historicus en ‘kind van ‘foute’ ouder’ 

Chris van der Heijden. De interviews zullen (desgewenst anoniem) toegevoegd worden aan de al ruim 

200 verhalen op Het Open Archief, een diskreet verhalenarchief op het internet. Zie voor meer 

informatie: www.hetopenarchief.nl. Uiteraard wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.  

Wilt u 65 jaar na dato uw jeugdherinneringen en de gevolgen daarvan voor uw verdere leven vertellen 

zodat ook volgende generaties leren over de gevolgen van oorlog en het verhaal van ‘kinderen van 

‘foute’ ouders’? Jonge, aankomende journalisten zonder vooroordeel willen graag uw verhaal horen en 

optekenen.  

 



Meer informatie en aanmelden 

Voor meer informatie over het interviewproject of aanmelding kunt u contact opnemen met Ceciel 

Huitema van Cogis. Telefoon: 030 -296 80 00 of per email: c.huitema@cogis.nl. 

 
Met hartelijke groet, 
 
Mw. Ceciel Huitema MA 
Het Open Archief  
 
www.hetopenarchief.nl  
 
 
Cogis, kennisinstituut voor de psychische en sociale gevolgen van oorlog, vervolging en geweld  
 
Churchilllaan 11, vierde verdieping 
3527 GV  Utrecht 
Tel. 030- 296 80 00 
Fax. 030-296 80 39 
 
www.cogis.nl  
 


