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1981-2001, T\MrNTrG JAAR HERKENNTNG.

ln

r is veel moecl voor nodig om cigcn problemen te
(h)erkennen, vooral als clat ool< nog in ecn

vrjandige ol onbegrijpende omgcving moet plaats-

vinden. De werkers van hel eerslc uLlr van de

Stichting Herkenning hebben zich uiternate kwetsbaar

opgcstelcl in clat prille begin.
Kwetsbaar is nict gelijk aan l-rulpe-

loos o[ het typische kenmerk van

een slachtoffer. Dc kinderen van
'Íbute ouclers' hadden part nog decl

aan cle gcdragirrgen cn actics van

hun ouders trjdens de oorlog.

Echter de sarnenleving reageercle

kortzichtig en projecteerde het

Dostojevskiaanse thcma van schulcl

cn bocte op de twecdc gcncratic.
Met ingrijpende gevolgen voor de pe rsoonlijkheid, cle

psychc en het welbevinden van een hele generatic.

Het is typerend dat pas rond 1980, ruim 30.jaar na het
einde van cle tweede wereldoorlog, een spoor van begrip
kon worden opgebracht vclor de thematiek en cle wan-
hoop, cle pijn en het gedwongen stilzwi;gen van clic hele
gekwctste groep van personen, wier rcchl op ecn vro-
hjke jeugcl en een vrije ontplooiing in volwassenheid
wercl ontzegcl.

Zoncler cle motivatie en de dapperheicl van cle eerstc

groep zouclen we waarschijnllk nog stcecls mel clie

problcmatiek worstelen, zonder te kunnen beseílèn clat

we er nict alleen voor staan en clat er velen zijn clie zich,
ieder op ziln of haar eigen wr.1ze, heeft ont-worsteld aan

die sornbere schaduw uit het verleden. Of nog altijd
bezig is met die schacluw te vechten, op ell< r.r.ror.r.rent

van cle clag.

"Langzaam maar zeker kunnen we uit de schaduw
van het verleden stappen".

Dc Stichting heelt als glote vcrdiensre dat ze cen veilig
kadcr hceÍi geschapcn waarbinnen l-rcgrip mogelijk is

roclr icders pijn en wanhoop en houvast l<an worden
geboclen om te kunnen ontstijgen aar-r clc last van het

verleden. De ontwikl<eling en evolutie van de Stichting
larrt ook zien clal cle aanvankelijl<e entotioncle stappen in
een latere fase worclen geschraagcl drlor een professiona-
lisering van hulpverlening en infcrn.natievoorziening. De

subsidièring van het werk van cle grote groep geclreven

wilwilligcrs cloor cle overheicl is het sprekencle bcwi;s
van de erkerrning van de onrcclclijl<heicl r,an de behan-
dcling van onze generatie. Langzaarn maar zeker kunnen
we uit de schacluw van het verlcclen stappen, zelíbewust
vaststellcn clat we recht hebben op een eigen historic
zonder een cloor anderen ingeklcurd verleclen.

De bijclragen in dit geclenkboel< ltrengen vanuit cliverse

invalshoeken in beelcl hoevecl werl< er is vezet, hoeveel

krachtige en gemotiveerde mensen gevochtcn hebben
voor erkennirlg en op welke grote schaal cliL alles Ís
gebeurd. Dc biiclragen geven ook inzicht in de diepe lit-
tekens die bij velcn oncler ons nog clagelijks gevoeld
worden en tot- een worsteling zonclcr einde ziln gewor-
clen. Ook clat moet erkencl worclen: de pijn zal cloorleelcl

moeten wordcn om er van al le knnnen komen.

Moge dit geclcnklxrel< een eetteloon zijn aan de pioniers
en cle vele vrijwilligers na hen die zo belangelor.rs en nier
zonder emotioncel gevaar klaar staan en hebben gestaan

voor lotgenoten clie steun noclig hebben.

Erwirr Put.s,

voorzitter StÍchÍing Werhgroep Herhenning
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En plotselíng, als bíj

tntuitle, traden dríe

mensen naar het mídden

van de zaal enlegden de

armen om elhaars

schouders. Zo bleven ze

enhele mln;Lten staan.

Daar stonden een joodse

man, een zoon van een

verzefss tríjder en een

zoon van een NSB'ër.
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VAN HERKENNIG NAAR ERKENNING
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igenlijk wisten we niet waar we aan begonnen,

wrj, leden van dat allereerste bestuur. We

wisten in elk geval niet dat het werk zó

omvangrilk, zó langdurend en zó cliepgaand
zou worden. We waren idealistisch, vastberaden en

gemoLiveerd, maar voelden ons

toch ook als reizigers die zonder
kaart en zonder duideliike orienta-
tiepunLen een nieuw lancl betre-

dcn. Wcliswaar voelden we ons in
de rug gesteund door enkele voor-
treffelijke mensen uit de omgeving
van dominee Klamer, en vooral
door Klamer zelf, die reus van een

mens, prachtig voorbeeld voor
velen. Maar toch...

"Wij moesten roeien
met de riemen die we hadden".

Van structuur was weinig sprake in die eerste tijd.
Toch was het zeker niet chaotisch o[ vormeloos. Er
diende zich veel werk aan, iedere dag weer iets meer

dan we verwacht hadden, maar omdat ieder van ons

besLuur datgene deed wat hem of haar voor de voe-

ten kwam en ook nog datgene deed waarvoor hij of
ztj zich het meest geschikt achtte, ontstond er een

natuurlijke taakverdeling. Wij moesten roeien met de

riemen die we hadden en werkten met elkaar zoals

we op elkaars pad gebracht waren, zonder dat we

elkaar hadden uitgezocht.
Lotgenoten bi1 elkaar brengen, taboes doorbreken,
leed bespreekbaar maken, angst benoemen, elkaar
helpen om tot broodnodige openheid te komen om
dan de schade, pijn, verwaarlozing, schaamte en

minderwaardigheidsgevoelens een naam te durven
geven en om teleurstelling om verloren kansen, ja
levens, uit te durven spreken. En dat alles dan ook
nog in kaart brengen, opdat de problematiek bekend
kon worden buiten onze kring. Allereerst bii hen die
de moed hadden te luisteren. Later bij hen die de

macht hadden om een mentaliteitsverandering te

bewe rkstelligen.
Dat was het , wat we wilden gaan doen. Een giganti-
sche taak, bleek later. Maar ik zei het al: we wist-en

eigenliik niel- waaraan we begonnen.

"Ik greep een ijzeren hand"

Omdat er zoveel weerstand was, zoveel onbegrip en

vooroordeel, kozen we voor een zachte en non-agres-
sieve beleidslijn, een step-by-step werkwijze, maar
ook voor de duidelijkheid dat we ons uitsluitend en

alleen wilden bezighouden met de kinderen, de

tweede generatie. Niet met hen die zelf gepartici-
peerd hadden. Ook wilden we onze aandacht niet
richten op de vraag hoe onze ouclers tot hun keuzen
waren gekomen. We hadden genoeg, te doen met
onszelf, wij die óf zwijgende ouclers hadden gehad,

ó[ ouders die ons er ondanks alles toe wi]den bren-
gen toch hun gedachtegoed uil te dragen, ól ouders
die (en dal soms met klem) begrip vroegen voor hun
handelwijze, zonder een oor, dat wil zeggen begrip,
te hebben voor de ellende die over ons kinderen was

uitgestort.
Gemakkehjk en vanzelfsprekend was dat niet altijd.
Ik heb eens bij een van onze grot-ere bijeenkomsten
met zachte dwang een man moeten verwijderen, die
absoluut de groep wilde toespreken om te vertellen
waarom hij aan het oostlront had gevochten. Toen hr1

)



I INLEIDINGI

er eindelijk van overtuigd was clat die vraag bi1 ons
op clat momenl" niet aan de orde was, reikte h1 mti
toch de hancl ten afscheid. Ik greep een ijzeren hand.
De man had cen prothese. "Mr.;n rechterarm heb ik
aan hel oostlront achtergelaten", zei hil. Die man
lnoct in de oorlog ongeveer zo oud - zcl .jong -
geweest zijn als mijn tien.jaar oudere broer. Mijn
broer was echter aan clatzelÍde oostft'ont gesneuvelcl.

"Hun pijn is te diep voor lage wraak".

Al gauw bleek clat er een clringencle behoelte bestond
om in kleinere g,roepen met elkaar te praten. De
regionale gesprel<sgroepen ontstonclcn. Hct- was niet
ee nvouciig dat te organiseren, want er heersl"e zoveel
angst. Namen, adressen, telefoonnr"rmme rs van de
gespreksleiders (m/v) moesten clan immers bel<encl

gemaakt worden. Ik heb altijcl groot respect gehacl

voor cle gespreksleiclers vanwegc hun moeihjke taak,
maar hecl groot rcspcct hcb il< gchad voor dic dap-
peren van het eerste uur. En wat leerclen wij veel van
hen tijclens de regehnatig gehouden Lrijeenkomsten!
Wat was het leecl veel groter dan wij haclcten ver-
moed....
Maar er was ool< clankbaarheid, uitzicht, meelevend-
heid en nieuw elan.

Wat meteen al in de allereerste gespreksgroepcn aan

het licht kwam, was clat zo velen van ons toch ook
veel hulp hadclen onclervonclen en wel van een zijcle
waarvan je het niet verwacht zou hebben, namelijk
van jooclse zijde en van oucl-verzetsstrijde rs. We
spraken daar met verwonderin!l over, konclen het
eigenhjk niet goed begrilpen, vooral or-ndat het nict
br.1 incidentele get'allen was gebleven. Totdat Duke
Doorcluyn de woorden sprak: "Zij (de joclen, cle ver-

'etsmensen) wéten wat piln is. Hun pr.]n is te diep
voor lage wraal<."

Eén van de ont-roerendste ogenblikken, tevens een

momcnt van uitzicht, van hoop, was tijclcns onze
eerste weekendbr.;eenkor-nst op De Alerclinck bij
Zwolle. We hadden gesproken over verzoening. En
plotseling, als bij intuitic, het was niet georganiseercl,

het was niet gepland, traden langzaarn drie mensen
naar het rnidden van de zaal, legden de armen om
elkaars schouders, zoclaÍ. ze een kring vorrnclen, de

drie gebogen hooÍdcn tegen ell<aar. Zo bleven ze

enkele minuten staan. Daar stonclen een joodse man,
een zoon van een verzetssl"ri.icler en een zoon van een
NSB'er. Geen oog bleel clroog.
(De jooclse man, een psycholoog, was meegekomen
ter begeleiding van een van zijn cliênten. De zoon
van cle verzetsman was gekomcn uit nieuwsgierig-
heid. Hij wilde weten waarorl hr.1 thuis hacl geleercl

om te haten. Beiden waren aanwezig mct ons mede-
weten en onze toestefilming).

"Ischa Mijcr blcch intcrviclvcr
met grote mildheid".

Enige trlcl later wercl één van ons uitgenocligcl voor
een raclio-interview met Ischa Mer.1er. lscha had als

l<ind van loodse ouclers zijn eerste levensjaar irr het
concentratiel<amp Bergcn-Belsen cloorgebracht. Hi j

was als interviewer gevreescl om zijn scherpe tong en
zijn biltencl sarcasme. Sommigen van ons warell
bang clat dit intcrview cle Hcrkenningszaak eerder
nadeel clan voorcleel zou opleveren, om het zacht uit
te clrukken. Maar zie daar, het gesprel< werd van de
kant van cle interviewer met grote milclheicl, met
begrip, met meclevenclheid gevoercl. Na het gesprek

bleek Ischa zo aangedaan dat hij zijn tranen niet kon
beclwingen, en zo ontstoncl de vreemcle, maar
prachtigc figuur clat clc gcintcri'iclvclc zijn intcrvic-
wer mocht troosten. Aan Ischa - hij stierÍ in 1995 -

4
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"De jongerengroep zorgde voor een nieuw elan". "Ik ben trots op mezelP'

werd posluum de Nipkow-schrjf toegekend. Tiidens
de plechtigheid ter gelegenheicl van die uitreiking
werd een gedeelte van dit interview nogmaals Len

gehore gebracht.

In het allereerste begin gingen we er eigenliik van uit
dat de ervaringen van de lotgenoten wel ongeveer

vergelijkbaar zouden zijn. Dit was niet het geval.

Afgezien nog van het feit dat individuele verschillen
soms schrijnend groot waren, bleek al spoedig dat de

problematiek van degenen die ná de oorlog geboren

waren een andere was dan van hen die Ín de oorlog,
laat sLaan van hen die vóór de oorlog geboren waren.

Al tildens het Alerdinck-weekend vormde zich een

groep jongeren rond Hans Donkersloot, onze latere

voortreffelij ke voorzitter. (Mensen heten vervangbaar

te zrjn, maar wat missen we deze integere, daad-

krachtige, menslievende man nog steeds.) De jonge-

rengroep zorgde voor een nieuw elan, niet alleen op

dat moment, maar voortdurencl, tol- nu toe.

En zo gingen we verder, vallencl en weer opstaancl,

olTr met herwonnen moed opnieuw te beginnen. Er
waren dieptepunten, maar ook hoogtepunten.

Bqvoorbeeld toen koningin Beatrix in haar kerst-

boodschap van I994 in bedekte termen, en minisLer-

president Kok in een vraaggesprek op 5 mei 1995 in
onbedekte termen, woorden van erkenning spraken.

Er is in twintig jaar veel ten goecle veranderd, al was

het alleen maar dal we nu gehoorcl, gekend en gezicn

mogen worden. Helaas is er nog steeds veel werk te
verrichten. En misschien moeten we uit praktische

overwegingen die oude attitude van: doen wat voor
je voeten komt, eerst maar werken in je directe

omgeving, toch maar een beetje handhar.en. \À/ant ik
realiseer me dat het werk bijkans zonder eind is. De

wereld is immers nog vol met kinderen van foule

ouders of van foute syst-emen. lk denk aan kindsla-
ven, kindsoldaten, zwerfkinclcren, oorlogskinderen,
oorlogsweeskinderen.

Velen hebben br.; Herkenning een antwoord gevon-

den op hun vragen, niet op alle vragen. Velen heb-

ben bij Herkenning ook een stirnulans gevonden om
hun eigen weg te durven gaan. Eén van onze lotg,e-

noten lormuleerde het zó: "lk heb heel wat neege-

maakt, veel narigheicl, te veel om hel allemaal op te
schrilven, misschien zells te veel om het ooit hele-

maal te r.erwerken, maar ik heb van clie narigheid
ook heel veel geleerd. lk laat me door niemand meer

de les lezen, o[ in de hoek clrukken, laat staan me

vernederen, zoals heel lang, te lang, gebeurde. Ik ga

met stevig zelfvertrouwen nu mijn cigen weg. Ik ben

trots op mezell."

Diclt Wouclenberg

5
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"Klamer en Montessori"

el- is nu, twintig jaar later, onrnogelilk pre-

cies aan l-e geven wie het idee opperde de

rnogelijl<heici alsmecle cle nooclzaak te

onderzoel<en van een zelfhulpgroep voor
kinderen van ouders clie tijdens de oorlog cie kant
van de bezetter haclclcn gckozen. Vast staat dat bij
het begin vier manncn betrokken waren, te weten cle

psycholoog drs. M.M. Montcssori, radiopastor cls. A.

Klamer, cle psychiater clr. J. Holtlan en de.iournalist
W Scheer. Over cle rol die elk van hen speelcle, valt
wél het een en ander te vertellen.
Alje Klarner ontving bij ziin racliopastoraat in cle

.jaren 1979 cn 1980, zoals hij later zei, opvallencl
meer brieven van kincleren van NSB'ers of collabora-
teurs clan in cle jaren daarvoor. ll< kencle hem vanaÍ'

1967, en hij wist r,an miin achter-
groncl. Hij herinnercle zich clie

toen hij hartenkreten van mensen

met clezcl lcle achtergroncl ontving,.

Hr.1 vrocg mij contact op te nemen
met ecn Inevr0uw die bi1 cle hulp-
verlening haar neus gestoten hacl.

Ds. Klarner had in zijn werk veel

ervaring opgedaan met het starten

van zelfhulpgroepen, mecle vanuit
de overtuiging dat professionele

hu$ aan mensen in de marge vaak tekort schoot,
Lerwijl lotgenoten elkaar goecl begrepen en elkaar
or,er het algemeen goeci l<onclen hel;len.
Mario Montessori had in zijn praktilk opgemerkt
hoeveel overcenkomsten er waren in de problemen
dic mct clc (nnclccp van clc) oorlog te mal<en haclclen

Problemen waar zowel kinderen van verzetsdeeine-

rrers en jooclse Íamilies als kinderen uit families van

collaborateurs mee kampten. Toen hem gevraagd

werd het voorzitterschap op zich te nelnen van een

commissie die wetenschappehjk onclerzoek zou doen

naar de problematiek van oorlogsslachtoffcrs, een

initiatiel van hel Psychoanalytisch lnstituut (PAl) en

gesubsidieercl cloor het ministcrie van Cultuur,
Recreatie en Maal"schappelilk Werl< (CRM), plcitLe hr.;

e rvoor alle groe pen oorlogsslachto{lers bij hel oncler-
zoek te betrekken, en ook hun kincleren, en tevens

cle kincle ren van NSB'ers. Op een eerste bijeenl<omst

op 3l rnei 1979 wercl cluiclelilk dat de minister een

aanzienlijl<e beperking rran het onclerzoek l,oorstond:
bnrgerslach tclffers, sl ach toÍÍers van rampen van

recentere clatum en ook cle l<inderen van collabora-
teurs moesten uit het onclerzoek geschrapt worden.

"Portefeuillekwestie "

Op 2l november berichtte cle rninister echter dat de

laatste groep toch bij het ondcrzoel< betrol<l<en

mocht worclen. []< herinner me clal het verhaal de

ronde dcecl clat Montessori in cle commissic met zrjn
porteler-rille heeft gezwaaid: clie kincleren crbij, o[
arnders zoek.le [raar een anclere voorzitter. Dankzil
het besluit van de r-ninister ffroesten cle anclere com-
missieleclen wel akkoorcl gaan. Z<t kwam 'onze' pro-
blematiek voor het eersL aan cle ordc in een weten-
schappelijk onderzoek, waarbii gecn onclerscheicl

tussen de'ene' en cle'anclere' kant gernaakt werd.
Een negal-ieve houding ten opzichte van cle kincleren
van collaborateurs was in die tild de houcling van
velen, zoals uit het volgencle voorbeelcl blijkt.
lemand oll een ministerie hacl lr4ontessori het venvUt
gemaakt zich met 'miscladigers' in te laten.

7
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Hij schijnt geantwoord te hebben, dat hun enige
'misdaad'was brj hun ouders geboren te zijn.

"Hofman en Scheer"

Jaap Hofman promoveerde in 1980 op het proel-
schrift De collaborateur, clat in 198I ook als boel<

uitgegeven werd. Hofman had bij een vgftigtal
NSB'ers die een lange stral'nitzaten onderzoek
gedaan, en was onder andere tot de conclusie geko-
men dat een psychische oorzaal< van collaboratie
nauwelijl<s vast te stellen viel. Het wat"en veel eerder
sociale en economische omstancligheden die deze
rrensen in cle fuik van hel nat-ionaal-socialisme
gedreven hadden.
Willem Schee r was als journalist verbonclen aan de
Haagsche Courant en schreef in mei lgBl ecn viertal
artikelen over de problematiek van kinderen van
'[oute' ouders, waarin ool< Klamer, Hofman e n
Montessori aan het woorcl kwamen.
Hoe deze vier personen elkaar kenden weet ik niet .

Het is waarschijnlijk ook niet van essentieel belang.
Klamer en Montessori bekleedclen een vooraanstaan-
cle maatschappelijke positie en hadclen allebei in het
verzet gezeten. Dat was wél belangrijk, omdat zij
vanuit hun positie met gezag de negat ieve houding
ten opzichte van kinderen van collaborateurs aan de

kaak konclen stellen.

"Herkenning btijkt het sleutelwoord"

Na de artikelenserie van Scheer kwamen er veel reac-
ties op het radiopastoraal binnen. Het organiseren
van hulp leek nodig en mogelijk. In mei lgBl nodig-
de Klamer Duke Doorduyn, Dick Woudenberg en
mi.j uit om te hespreken ol wij zouclen willen mee-
werl<en aan het oprichten van een zelÍhulpgroep

voor kinderen van NSB'ers en hoe we daar vorm aan
zouclen geven. Deze brleenkomst vond plaats op l2
december l98 l in het Stiltecentrum van Hoog
Catharijne in Utrecht, gemakkelijk met openbaar
vervoer te bereiken en tevens een veilige omgcving.
Br.1 het plaatsen van een bord buiten het
Stiltecent-rum, waarop cle bijeenkomst aangekondigcl
werd, kwarn de vraag op wat er op lnoest staan. I-let
was duicleh.lk clat er niet eenvouclig'bijeenkornst
voor kinderen van collaborat-eurs' opgeschreven kon
worden. Vrijwel niemancl zou dan cle rnoecl hebben
gehad om naar binnen te gaan. Wie weet zou er zells
heibel zijn ontstaan. We weten in e1k geval van één
persoor-r dat zij een poosje op alstand heelt staan krj-
ken o[ er niet per ongeluk rrensen naar binnen gin-
gen die haar kenden, collegas o[ vrienden. Klamer
l<wam op het iclee om op het bord'Herkenning'te
schrijven. De keuze van cleze naanr bleek een gclecle

te zijn. De deelnerners begrepen waar het om ging,
hocwcl we natrrrrrli.ll< niet weten oí'r:r toch niet men-
sen terug gegaan zijn en hoeveel dat er zijn geweest.

Die eerste bijeenkomst staat rne nog heel helder bij.
We zaten om taiels die in een vierkant waren opge-
steld, zoclat iedereen elkaar kon zien. Aan het hoofd-
einde zat-en de initiatielnemers Klamer, Montessori,
Hofman en Scheer, twee vertegenwoordigers van het
InÍbrmatie- en Coórdinatieorgaan Dienst verlening
Oorlogsgetroffenen (ICODO) en vier hulpverleners
clie bereid waren om voor onze groep aan de slag te

gaan. Er waren daarnaast 28 aanwezigen, die op twee
na allemaal aÍkomstig waren uit een gezin waarvan
een o[ al]ebei de ouders met cle bezetter hadden
samerrgewerkt.

"Het eerste rondje duurde meer dan twee uur"

B

Na ccn kort welkomstwoorcl van Kliirncr bcgonnen
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we aan een eerste ronde, waarin we ons zouden

voorste llen en iets ovcr ons verhaal zouclen vertellen.

Dat 'eerste rondje' duurde uiteincleliik meer dan twee

uur, onclerbroken door een kolfiepauze. Sommigen

hadden aan een minuut o[ vilf genoeg, velen waren

echter niet meer te stuiten toen ze eenmaal begonnen

waren.
De atmosleer was geladen, sommigen werclen heel

geëmotioneerd, spanningen ontlaaclden zich. Voor

anderen overheerste de opluchting eindelijl< hun ver-

haal te mogen vertellen in een veilige omgeving,

r.vaarin ze zich begrepen en aanvaard voelden. Alleen

al het leit clat bleek hoevelen mct dezelfcle proble-
men worstelden, waarcloor de eenzaarnheicl wegviel,

was een opluchting. De herkenning van elementen

van het eigen verhaal in dat van cle anderen was

cvencens heel bevrilclend.
Duidehjk was clat een zelíhulpgroep in een grote

behoclte zoLr voorzien en dat het wenseliik was op

l<orte termijn een vervolgbiieenkomst te houden. De

coórclinatie zou voorlopig bij het raciiopastoraat blii-
ven. Flet- lijkt zinvol om een paar gedeelten uit het

verslag van die eerste biieenkomst hier over te

ncfflen:

"Wat gaan we nu verder doen?"

Mensen die daaraan behoeÍÏe hebben, moeten hun
verhaal kwijt kunnen. Dat l<an via:

de teleloon, een zclfhr"rlpgroep en deskunclige hulp.
Hulpverleners en cleskuncligen moeten van onze pro-
blematiek op cle hoogte gebracht worden. Dr.

Hofrnan zal een artikel schriiven in het Maanclblad

voor de Geestelijke Gezondheiclszorg. Naar aanlei-

cling van deze publicatie cliene n zich misschien ook
deskundigen aan die zich speciaal met onze groep

willen bemoeien als hulp wordt ingeroepen. Het

ICODO kan ons die hulp ook verschaffen, mits men

bcreid is cle cleur voor trrensen met onze achtergrond
te openen.

Ten aanzien van cle publiciteit is opgemerkt, dat die
gericht moet zijn op al die andcren clie er nu niet
waren en voor wie hulp soms nog harder nodig is
clan voor hen die de moed hadclen om te komen.
Maar cle publiciteit moet ook gericht zijn op cle rest

van Neclerland, om zo tot een mentaliteitsverancle-
ring ten g,unste van onze problernatiek te kunnen
komen.
Als er meer begrip en tolerantie komen, is er een

betere basis om met. de eigen problemen in het reine

te komen.
We moeten toch de nodige voorzichtigheid betrach-
ten, voorlopig wat 'kleinschalig' blilven werken
(moncl-tot-mondreclame, publicaties in regionale
dag- en weel<bladen enz.).

"Al na enkele vergaderingen bleek
dat de lotgenoten de kar alleen konden trekken".

De tweede b4eenkomst wercl gehouden in april
1982, in een bijgebouw van de Oucl-Katholieke Kerk
aan het Melkpacl in llilvcrsum. Er wareu ongeveer

clertig deelnemers. Bi1 binnenkomst werden de men-
sen welkom geheten door de leden van cle voorberei-
dingscommissie, om ze wat op hun gemak te stellen.
Er deed zich een klein incident voor. Er kwam name-

lijk een man met zwarte leren.jas en hoge zwarte
laarzen binnen, voor de al aanwezigen een bedrei-
gende verschijning: was men clan toch bij een ch,rb

van neo-nazi s terecht gekomen?

Uit een gesprek met de rnan bleek dat hrj
Herkenning als een neo-nazisLische vereniginB z^g en

dat hij hoopte meclestanders te vinden. We wisten

I
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onze spanning te onderclrukken en vertelden hem
dat hrj zich hoogstwaarschilnlijk niet thuis zou voe-
len, omdat de andere deelnemers hem om ziln idee-
ën zouden aanvallen. He[ zou voor hem verstandiger
zijn om weer te vertrekken. Tot onze grote opluch-
ting deed hii dat ool<. Toch drukte deze gebeurrenis
ons met de neus op de realiteit dat ook'binnenska-
mers'zich een situatie van onveiligheid kon voor-
cloen.

Naast de plenaire zitting werd er in kleinere groepies
naar elkaars verhaal geluisterd. Later werd daar korl
over gerapporteerd. Ook zakelijke aspecten kwamen
aan de orcle: het zou goecl zrin her en der in het land
zelfhulpgroeptes op te zetten, onder leicling van een
regionale conl"actpersoon. Enkelen mcldden zich
voor die taal<.

Het eerste "bestuur" bestond uit Alje Klamer,Mario
Montessori, Jaap Hofman, de psycholoog Lelievelcl
(we noemden dezen cle'betrokkenen') en de 'lotge-
noten' Dick Wouclenberg, Dukc Doorduyn, Ruud
Schouten, Pop Lysen, Gé Ales en Gonda Scheffel-
Baars. Al na enkele vergaderingen bleek dat de lotge-
noten de kar alleen konden trekken. Alleen Mario
Montessori bleef nog t"ot het voorjaar 1983. In het
eerste.jaar kwamen Marry Buiks, Wim Frackers en
Hans Sonneveldt, een niet-lotgenoot met ervaring in
de hulpverlening, de geiederen versterken. Er was in
het bcgin nogal een kornen en gaan van bestuursle-
den: Gé en Pop haakten af, ook Wim en Marry ver-
lieten het bestuur. Nieuwe leclen dienden zích aan:
Tine Bookelman, Pieter Coen Blom ('onze eigen psy-
chiater'), Luit Buve en Tanja van Koppenhagen.
Namens het ICODO nam Toon Nelissen aan de
bestuursvergaderingen deel, eerst als waarnemer,
later ais volwaarclig bestuurslid. Hr.; betreurde het,
clat het bestuur van her ICODO officiële hulp aan
'l<incleren van loutc ouders'weigercle, terwijl het

merendeel van het personeel van het ICODO-l<an-
toor zich posltief tegenover ons opstelde. l{ij zat rus-
sen twee vuren, geen gemakkehjke positie.

De eerste paar maanden van 1982 lungeercle cle tele-
foon van het racliopastoraat als cent-raal aanspreek-
punt. Daarna nam Ruucl Schouten de telefoondienst
over. Er rees een probleem toen hij naar Velp ging
verhuizen. Om [e vcrmijden dat men ons zou gaan

verwarren mel de eveneens in Veip wonende
lnevrollw Rost van Tonningen, ging het centrale [ele-
Íbonnumrner over naar Duke Doorduyn. Later ging
Tine Bookelman de teleloondienst behartigen. Karin
Bruggeman nam het weer van haar over en tenslotte
werd de telefoondi.enst een zaak van enkele mede-
werksters.
Op een van cle eerste vergaderingen in I9B2 werd
het plan geopperd om een Bulletin te laten verschU-
nen als schakel tussen bestuur en lotgenoten en lot-
gcnoten onderling. Het eerste nltmtner kwam uit iu
oktober l9B2: nog heel primitief op stencils gerypr
en daarna vermenigvuldigd, een zestal A4-qes.

"'Kind van foute ouders': geuzennaarn !1"

Er is in cle begintijd veel discussie geweesr over
bepaalde [ermen. Betrokkenen en lotgenoten ziln al
genoemd. We bleven ons heel bewust als Werkgroep
en niet als ve reniging presenteren, zoals in de inlei-
ding uiteengezet is. Maar welke benaming moesten
we onszell geven? Dat werd een onontl<oombare
vraag toen we het plan opvatten om in een brochure
onze problematiel< kort en bondig vasl" re leggen, met
cle bedoeling deze oncler hulpverleners tc versprei-
den.

We hebben claar heel lang over gcpraat, mecle naar
aanleiding van commenlaar van somr-nige deelnenters
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aan cle bijeenkomsten en als reactie op het Bulletin.
NSB-kinderen was geen.juiste benaming, het waren

immers kinderen van NSB'ers. Maar ook dat klopte
niet, want er waren lotgenoten waarvan de ouders
(of een van hen) lid van cle SS ol van anclere natio-
naal-socialistische organisaties gcweest was. En er

had ook economische collaboratie bestaan.

Bovendien waren intussen enkele lotgenoten met een

Duitse ouder brj cle activiteiten betrokken.
Hoe kon je al die verschillende achte rgronden onder
één noemer brengen? Besloten wercl om te sprel<en

van 'kincleren van wie cle ouders de kant van de

bezetter hadden gekozcn' (ook de term 'kinderen'

l<lopte eigenlijk niet, omclat die kindcren intussen

r,olwassenen waren geworden). AIs titel voor een

brochure was clat natuurhlk geen goede keuze. Maar

wat clan? Zo zl1n we uil"einclelqk terechtgekomen bij
cle omschrijving'kind van "[oute" ouclers'.

In cle jaren tachtig was de terminologie van goed en

Íout nog voor een groot deel van de bevoiklng her-

kenbaar. De ouders waren uiteraard als ouders niet

Íbut, het was hun politieke keuze die door de samen-

leving als '[out' bestempeld werd. Vanclaar dat 'fout'

tussen aanhalingstekens geplaatst wercl. Kiezen voor

clezc terminologie hield niet in dat wil hel ermee

eens warcn. Wc waren er ook toen al van overtuigcl

clat wc van clie incleling in goed en fout a[ moesten,

omclat cleze o1r g,espanncn voet stoncl met wat er

werkeli.jl< in de oorlog gebeurd was. De herkenbaar-

heid cleecl ons echter besluiten toch clie aanduiding
'[out'over te nemen en 'l<ind van "[oute" ouders'als
een soort geuzennaam oP te vatten. we waren ons er

van bewust het probleem van de naatngeving maar

gedeelteliil< te hebben opgelost.
In cliezellde tr.1d hebben we ook geformuleerd dat cle

\!trkgrtlep rrict vcrburrr-lctr is;t;tl't etiige politickc par-

tij, levensbeschouwelijke stroming of kerkelilk

genootschap en zich naclrukkeliik distantieert van

elke vorm van sympathie voor (necl-)fascisme en
(neo-)nazisrne. Dat was belangnlk voor de buiten-
wacht, maar ook voor de mensen die zich bii
Herkenning meldden.

In ol<tober l9B2 werd een studiedag gehouden voor
het bestllur, hulpverleners en regionale contactperso-
nen. Hoeveel dat er Loen waren heb ik niet terug
kunnen vinden, maar in het Bulletin van april 1984

is een h.1st gepubliceerd waarop twaall namen met
adressen en teleloonnLlmmers staan. Drie van deze

personen, en nog twee anderetr, hadden ook een

regionale praatgroep.

"Het eerste Landelijke Weekend:
aÍblazen of niet?"

Op ll, 12 en i3 maart 1983 werd het eerste week-

end gehouden in de Alerdinck bij Zwolle. In tal van

lanclelijke en regionale bladen waren aankondigingen
voor het weekend opgenomen. Belangstellenden
l<onclen zich bij de secretaris, Ruucl Schouten, aan-

melclen. Ruud kreeg echter niet alleen lotgenoten aan

de telefoon, er kwamen ook teleÍbontjes binnen
waarin gescholden werd en waarin beclreigingcn wer-

clen geuit. Zowel enkele verzetsdeelnemers als men-

sen uit de ultrarechtse hoek kondigclen aan clal ze

naar c1e Alerdinck zouclen komen om "orcle op
zaken" te stellen. Ruud werd ook persoonlijk
bedreigd.
Reden voor spoedoverleg van het bestuur: moesten

we het weekend afblazen of niet, en als we het door
lieten gaan, welke maatregelen moesten er clan geno-
men worden om zowel Ruucl als de cleelnemers aan

lrcl wcckurrd [c bcschcrrrrerr? Ivlct]c clarrkzij ccrr lutge-

nool die een positie op niveau brj de politie bekleed-
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de, werd bereikt dat er extra patrouille gereden zou

worden, zowel bij Ruuds woning als bij cle

Alerdinck. Op het weekend meldde zich ook nu een

neonazi, net ais destilds in Hilversum. Maar ook
deze keer was de persoon snel te overtuigen dat hij
beter van deelnarne kon aÍ7ien. Bij alle dag-brjeen-
komsten en weekends die hierna gehouden zrjn,

heelt zich nooit meer iemand uit de rechtse hoek
gemelcl; gelukkig maar. Bij de evaluatie bleek dat

twee overnachtingen voor veel ulensen te vertnoei-

end was; daarna zrjn de weekendbijeenkomsten
altijd l<orter geweest.

Van alle op- en aanmerkingen werden samenvattin-
gen gemaakt. Het inventariseren van de problemen

uit de aantekeningen van de verschillende l<leine

groepjes was een belangnlke stap om tot goed onder-
bouwde uitspraken te kunnen komen over onze pro-
blematiek. Niet alleen gegevens die op een zuivcr
wetenschappelijke manier verworven zijn, ool< het

verzamelen van de ervaringen van een bepaalcle

groep mensen kan tot. nieuwe kennis leiden. Voor het

schrijven van de brochure is het verzamelen van deze

gegevens zeer belangrijk geweest.

De NCRV had in 1975 aI cens een tv-progral.nrra aan

onze problematiek gewild, waarop toen naast enkele
positieve behoorlijk veel negatieve reacties warcn

binnengekomen. Op l4 maart I9B3 zond cleze

omroepvereniging in de rubriek Plein Publiel< een

radioprogramma uit waarin uitgebreid aandacht werd
besteed aan de problemen van onze groep en aan de

beiangrijke rol van Herkenning voor lotgenoten.
Zowel Duke's echtgenoot als ik hebben ook gespro-

ken over de situatie van de partner, terwr.ll

lvlontessori er nog eens op wees hoezeer ortzc prol-rlc-

matiek leek op die van andere groepen kinderen van

cle oorlog. De uitzending leverde 95 teleloontjes op,
overwegend positieve. Een aantal van cle bellers gaf
zich bij de Werkgroep op.

"Partners, ja of nee?"

Over het wel of niet aanwezig zijn van partners heb-
ben we al in het eerste jaar uitgeltreicl met elkaar
gesproken. Ervoor pleitte clat de partner zr.1n ol haar

leven rnoesl doorbrengen aan cle zijde van een

getraumatiseerd persoon. Ook de partners moesten
cle kans krijgen in kleine kring met lotgenoten over
hun positie te praten. Ertegen pleitte dat lotgenoten
clie zich voor een bijeenkomst o[ een praatgroep aan-

melclden, er zeker van moesten ktrnnen zijn ln een

vertrouwde, veilige omgeving hun verhaal te kunnen
doen. Op het eerste weekend in de Alerdinck waren
er op dit punt wat problemen gerezen. Er waren
cleelnemers clie zich stoorden aan de aanwezigheid
van bijvoorbeeld Montessori, een van de initiatieÍne-
mers nog wel, die als deskundige aanwezig was om
eventueel mensen die in problemen kwamen te kun-
nen bijstaan.
Deze kwestie heeÍt te maken met de kern van onze

problematiek, met het vertrouwen dat we ergens in
ons leven kwr.ltgeraakt zijn en het wantrouwen waar-
mee we zo vaak geconfronteerd waren. Dat we daar
vele discussies aan gewijd hebben is alleszins te

rechtvaarcligen. Een oplossing die alle voors en

tegens omzeilcle, viel niet te vinden, maar in de loop
van de tr.1d werd het vanzelfsprekend clat ook part-
ners van harte welkom waren.

"Na vier maanden al een herdruk".

De brochure waar we al eercler over spraken (zre

boven), kwam uit in april l9t]4 in een oplage van
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vijlduizend exernplaren. In een twintigtal bladzijden
wercl uiteengezel hoe de Werkgroep Herkenning ont-
staan was en wa[ cle problematiek van NSB-kincleren
inhouclt: hoe die ontstaan is en in welke verschijnin-
gen die in het heclen naar buiten komt, en in hoever-
re er overeenkomst-en en verschillen ziln met cle pro-
blemen van andere groepen kinderen van cle oorlog.

Jan Oosterbaan ont-wierp het logo en schreef in een

lolder een korte samenvatting ervan. Alle Riagi s,

verenigingen van maat-schappehj k werk, telefonische
hulpdiensten, predikar-rten van cle Nederlancls
Hervormde Kerk, de Gereformeercle Kerken en de

Oud-Katholieke Kerk en levens enkele bij ons
bekencle psychologen en psychiaters l<regen de bro-
chure toegestuurd. Er kwamen veel nabestellingen
binnen, zoclat in luli al een tweecle oplage nodig was.

"'Kinderen van de oorlog'
vinden elkaar nog niet".

De heer Mourits, clie de eerste voorzittnr zorr worden
van het ICODO (clat in oktober 1982 opgericht
werd) verklaarde al in cle mei-artikelen van Scheer in
198l dat het instituut open zou staan voor kinderen
van hen die de kant van de bezetter hadden gekozen.

Ook bil de fweecle-Kamerdebatten van I9 oktober
1982 over het ICODO kwam dit punt ter sprake.
Mevrouw Kraayeveld-Wouters van het CDA zei daar-
br1: "Kinderen van Nederlanclers die destr.lds met cle

vijand hebben gecollaboreercl, moeten op dezellde
wijze worden behandeld als anclere oorlogsslachtol-
fers." Naclrukkelijk werd gesteld dat de ouder(s) geen
beroep op het ICODO kond(en) cloen en sommige
bewinclslieclen zouden ook graag gezien hebben dat
er tussen ons en de andere Lweecle-generatieoorlogs-
getroffenen onclerscheid zou blijven bestaan. Op 6
november verklaarde de heer Mourits in een inter-

view met Scheer dat onze zaak ook ofiicieel door het
ICODO rnocht worclen behartigcl, niet alleen maar
oificier"rs door de medewerkers van hel kantoor.
In 1979 hadden enkele lotgenoten bij het ICODO in
oprichting keihard cle cleur voor zich dichtgeslagen
gezien, zou er nu echt iets gaan veranderen? De
medewerkers bleken meestal niet onwelwillencl
teg,enover lotgenoten te staan, maar in het bestuur
lag cle zaak veel moeilijker.

Op 23 april l9B5 voncl een ontmoeting plaats tussen
het 'bestuur' van Herkenning (we waren nog stecds
geen cchte vereniging, dus we haclclen ook geen

bestuur) en het bestuur van het ICODO. De eerste
clrie kwartier verliepen strocf, het wantrouwen hing
in de lucht. Tot de heer Glaser, die als jood in een

Jappenkamp gezeten hacl ("rnet mrln keppeltle onder
de tropenhelm") ging begrijpen hoezeer kinderen van
collaborateurs verdriet en rneer dan dat haclclen over
wat hun ouder(s) in cle oorlog had(den) gedaarr, lroe-
zeer velen gebukt gingen onder een schuld die niet
die van henzell was en hoezeer velen zich schaam-
den tegenover de slachtolÍèrs van hun vacler. Vanal
clat moment verbeterde de sleer duidelijk. Maar het
ollicieel erkennen van Helkenning ging het bestr,rur

toch te ver, ollicieuze hulp rnoest Ílenoeg zijn, want
men wilde de eigen doelgroep niet voor het hoofd
stoten en rekening houden met cle gevoeligheclen van
de'bonafide' oorlogsslachtolÍèrs.

Een jaar later vond er opnieuw een bespreking
plaats, dit keer onder leiding van de heer C. Stam.
Voclr Herkenning was Tineke Wibaut meegekomen,
een verzetsvrouw die al voor l9B0 hacl ingezien dat
juist oucl-verzetsstrijders, die tijdens de oorlog tegen
discriminatic warcn opgestaan, zich nicl- aan discri-
minatle var-r NSB-kinderen schulclig mochten uraket-r
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De sfeer van het gesprek was helaas geladen en nega-

tiel. Na afloop moesten we constateren dat de ver-

hor-rding in feite verslechterd was.

"Erkenning !"

ln l9B2(!) is er al contact gezocht met het minisl-erie

van CRM, om orn ondersteuning te vragen. Die
(financièle) steun en daardoor de min of meer ofliciè-
le erkenning van Herkenning l<wam pas in 1995. Het

is te betreuren dat de autoriteiten er zo lang over

gedaan hebben om ons die erkenning te geven. Ook
het ICODO nam pas in l99B ten opzichte van

Herkenning werkelijk dezelfde houding aan als ten

opzichte van alle anclete organisaties van kinderen
van de oorlog die Nederland telt.
We gaven in het verslag van de eerste biieenkomst al

aan dat begrip vanuit de samenleving en meer tole-
rantie belangrijk zouden zÍjn voor het omgaan met

onze problemen. Een mentaliteit veranderen doe je
niel zo maar, daar gaan altrjd jaren overheen. Er

moet bereidheid ziln om in grlstinten te gaan den-

ken en het sirnpele zwartwitschema al [e zweren. Wij
hebben indertijd gehoopt dat het klimaat in
Nederland zich sneller ten gunste van onze groeP

verbeteren zou, het zou velen het leven vergemakke-

hjkr hebben. Ik ben ervan overtuigd dat Herkenning
er heel veel aan heeft brjgedragen om een menta-

liteitsverandering tot stand te brengen.

'Jullie zijn verder dan wij".

lk wil ter illustratie van het proces van het zoeken

naar erkenning en de onmacht van de 'andere' kant
het volgende voorval aanhalen.
Na onze eerste ontrrloeting met hel bestuur van het

ICODO in 1985, nam ik contact op met bestuurslid

mevrouw Van der Wall-Duyvendak, de vroegere bur-
gemeester van Geldermalsen, de gemeente waar ik
woon. Ze ontving mij allerharteh.lkst en we praatten
na over de bijeenkomsL. Ze zei'. "Wa[ we jammer
vonden, en waar we met elkaar nadat jullie vertrok-
ken waren nog over gepraat hebben, was het leiL dat
mijnheer Woudenberg zo'n donker overhemd aan

had. Had hij niet kunnen bedenken dat het ons píjn-
liik zou herinneren aan de hemden die de nazi's en

hun handlangers destrjds droegen?" Ik antwoordde:
"lk zou me kunnen indenken dat hi1 vanmorgen bij
de l<ast heelt gestaan en misschien geaarzeld heelt ol
hij zo'n donl<er overhemd wel kon aandoen, maar
toen beclacht, dat hii hii is en niet zijn vacler en dat
we al veertig jaar na de oorlog leven. Hoeveel jaar

nog moeten we rekening houden met cle anderen,
hoeveel jaar nog mogen we onszell niet zijn? Als
milnheer Woudenberg biivoorbeeld een zoon van
een verzetsstrijder geweest was, dan had u waar-
schijnhjk gezegcl: 'Wat staat dat overhemd u rnooi!"'
Na enig nadenken zei ze: 'Jullie zijn verder dan wij."

Gonda Scheffel-Ba*rs

I l9Bl/t9B5r
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NAAR ERKENNING T985 / I99+

I
k ben geen geschiedschrijver, maar wel iemand die

praktisch vanaf het begin in Herkenning heeft mee-

gewerkt. Soms wat meer, soms wat minder, altud
betrokken door middel van activiteiten en vriend-

hun vrije tijd en meestal naast een volledige baan.

Dit gebeurde met morele en soms praktische steun
van een klein aantal niet-lotgenoten, zonder steun
van de overheid.
De meeste betrokkenen waren echter ook nog volop
bezig met het verwerken van het verleden en de

gevolgen daarvan in hun huidige leven, wat vaak

veel emoties opriep, verdriet en boosheid, angst en

onzekerheid, schuld en schaamtegevoelens, het
gevoel er niet te mogen zijn. Actief zijn binnen
Herkenning was niet iets dal je onberoerd liet, en

voor velen ook niet iets dat je eindeloos kon bh.lven

doen.
Gonda Scheffel-Baars was de eerste van de werkers
van het eerste uur die vertrok wegens gewijzigde stu-
die- en werkomstandigheden; daarna vertrok Duke
Doorduyn. Beiden werden node gemist, ofschoon
vooral Gonda bijdragen bleel leveren voor het
Bulletin. Dick Woudenberg en Tine Bookehnan
besloten ook weg te gaan, maar bleven uiteindehjk
nog een aantal jaren om de continuiteit te waarbor-
gen.

"Voor velen was een aantal keren praten
voldoende om zelf weer verder te kunnen"

Intussen bleef er een constante stroom aanmeldingen
komen, vooral na publicaties in de media, en later
steeds meer door verwijzing vanuit andere organisa-
ties en de hulpverlening. Dat betekende steeds weer
gespreksgroepen en weekends, vaak voor veertig tot
vijftig mensen. Ik denk dat dit het meest kenmerken-
de was in deze periode: steeds weer met nieuwe
mer$en gespreksgroepen eÍl weekends houderr,
steeds weer beschikbaar zijn voor adviezen en per-
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schappen, lang als regiomedewerker en pas de laatste

jaren, na 1994, als telefoondienst en bestuurslid.
Wat ik op de volgende bladzrlden
probeer te beschrijven is hoe ik
nu, kijkend vanaf een afstandje en

geholpen door oude Bulletins en

gesprekken met betrokkenen,
terugkijk op die tild; wat de grote
lijnen waren en welke gebeurtenis-

sen kenmerkend waren voor de

ontwikkeling die Herkenning in
de bovengenoemde jaren door-
maakte.

"Beginperiode voorbij ".

Zo rond l9B5 was de beginperiode van de

Werkgroep voorbij. We hadden bewezen dat we het

aankonden en dat we nodig waren, er was een

manier van werken gegroeid. Telelonische aanmel-

ding en opvang, regionale gespreksgroepen, de eerste

landelijke weekends en dagen, duidelijk voorlich-
tingsmateriaal in de vorm van een brochure, een

Bulletin.
Net als bij elke organisatie, hoe informeel ook, kwam
daarna een periode waarin het improviseren uit de

begintijd niet meer voldoende was. Er was behoefte

aan verdieping, verdere uitbouw en versteviging van

de structuur, aan nieuwe ontwikkelingen. Bij

Herkenntng werd het werk gedaatr tlor.rr eett vrij klei-
ne groep, de Werkgroep en de andere vrijwilligers, in

t7



I l9B5/1994a

soonlijke gesprekken, voor aclviezen bij her zoel<en

naar proÍèssionele hulpverle ning voor degenen die
daar behoelte aan hadden.
Voor velen was een aantal keren kunnen praten met
lotgenoten, het herkenning en steun en veiligheicl
vinden, volcloencle om zelf verder te kunnen. Voor
hen was Herkenning een doorgangshuis. Dat was
ook de bedoeling van de oprichters: het ging er niet
om cle 'slachtoffe rrol' te cultiveren, maar om na een
trjdje zell weer verder te kunnen.
Niet alle rrensen zijn echter geh.lk ol gaan even snel,
ik herinner me een weel<end waarin
Dick Woudenberg aangal clat mensen niet eindeloos
moesten blijven terugl<omen, wat voor sommigen
een schok was: "O jee, rnag clat niet? Ik wil nog zo
graag!" De primaire taak van opvang van mensen die
zich nieuw aanmeldden vroeg echter zo veel van cle

bcschikbare energie dat er voor verdere uitbouw en
ontwikkeling van de activiteiten vaak weinig ruimte
meer was. Jr"rist omdat er steecls weer nienwe mensen
kwamen die er voor het eerst over konden praten,
bleef het werk hetzelÍde. Aandacht voor de mensen
die al wat verder waren met de verwerl<ing en andere
behoeften hadden leek rninder Lugent en l<reeg

claardoor nauwelijks vclrm, zodat ze soms wat teleur-
gesteld vertrokken.

"En zo werden wij
de Stichting Werkgroep Herkenning".

Toch groeiden we wel cloor. In de voorzomer van
l98il werd er vanuit cle Werkgroep wee r eens een
bezoek gebracht aan het ministerie van Welztjn,
Volksgezonclheid en Cultuur (WVC, de opvolger van
CRM), om te bekijken in hoeverre de overheicl
Herkenning kon steunen bg de erkenning en her-
ke uuing van cle probler-natiek. Met de Joint, een

overkoepelend orgaan voor maatschappelijkc dienst-
verlening, werd gezochl naar een landeh.lke, pro.ject-
matige aanpak ter bevordering van erkenning van en
hulpveriening aan kinderen van de oorlog, met name
voor de kinderen van 'foute' oudem.

Icleaal zou zijn geweest dit te doen vc'ror alle kinderen
van cle oorlog gezamenlijk, maar daarvoor bleel< de
tijcl nog niet rilp. Er l<wam subsidie voor een onder-
zoek - niet voor de Werkgroep. Het NIZW, het
Neclerlands lnstituut voor Zorg en Welziln, mocht
iemand aanstellen orn clit onderzoek te verrichten. ln
eerste instantie met een tweeleclig cloel: brjdragen aan
de erkenning van de problernatiek van kinderen van
'[oute' ouclers, en andcrzijcls aan cle erkenning en
herkenning hiervan door eerstelijns hulpverleners:
maatschappelijk werk, huisartsen en dergelijke.
Herl<enning werd wel brj het pro.ject betrokken.
Mede hierdoor werd duidelijk clat het tijcl was dar
Herkenning een rechtspersoon zoll oprichten, een

stichting of vereniging. Mochten we ooit gedacht
hebben dat we ons na een paarjaar weer konden
ophelÍèn, c]an bleek dat nu niet zo te zijn: we waren
(en zijn) nog steecls noclig.

En zo werclen wij de Stichting Werkgroep
Herkenning, op l9 ol<tober 1989, oncler voorzirrer-
schap van Dick Woudenberg.

Tiees Vorst- wercl voor drie jaar aangesteLd voor het
onderzoek. Ze vercliepte zich in hct onc{erwerp en
kwam toelichting geven tijdens een weekend. I-[et

doel was inmicldels lets veranderd: het ging nu om
erkenning en herkenning van cle problemen van l<in-
deren van'foute'ouders cloor cle algemene hulpverle-
ning, het verkrijgen van een goede samenwerking
tussen de reguliere hulpverlening cn cle zelíhulporga-
nisatie Herkenning, rïret het bcwell<stelligel'l vall
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goede hulpverlening voor deze groep mensen als

gehoopt eindresultaat.
Trees Vorst wilde haar onderzoek doen aan de hand

van literatuurstudie, interviews met mensen van

Herkenning en een enquête onder en interviews met

een selecte groep hulpverleners (uitgenodigd via het

Bulletin oI bekend bij de projectgroep). Ze zetÍe zich
met hart en ziel in voor het project.

"Daar praat je niet over".

Er verschenen drie 'deelrapportages', grolweg aan-

sluitend op de clrie doelstellingen. Kort samengevat:

voor'kinderen van'bleek het zoeken van goede hulp
een uitermate moeilijk en langdurig proces; de htrlp-
verleners, clie zeker niet kenmerkend waren voor de

beroepsgroep in het algemeen, waren op de hoogte

van de problematiek en vonden deze groep cliënten
goed te behanclelen. Ze wezen wel op extra proble-
men in de behandeling (wantrouwen, zwiigen over

belangrijke aspecten) en het maatschappelgk taboe:

in opleidingen en bSscholing werd er praktisch geen

aandacht aan besteed, overigens evenmin als aan

oorlogsproblematiek in het algemeen. Tenslotte werd
het project in 1993 afgerond met het boel<.je Daar

praat ie niet over, waarvan hct eerste exernplaar tij-
clens de perspresentatie in aanwezigheicl van vele

gasten werd overhandigcl aan de heer WL. Brugsma.

Na de bespreking ervan op radio, tv en in de dagbla-

den kwamen ruim zestig reacties binnen en meldden
zich veel nieuwelingen aan (zelfs jaren later nog bel-

den mensen op naar aanleicling van dit boekie). Het

onderzoek vormde een miilpaal in de geschiedenis

van Herkenning en was in zekere zin een officiele

erkenning: we mogen er zi.in.

"Kinderen van de oorlog"

Erkenning kwam ook uit een heel andere hoek. De

Stichting Kunstenaarsverzet organiseerde op 8 mei

lgBB in Scheveningen een symposium onder de titel
'Kinderen van de oorlog', om de doorwerking van
oorlogstrauma's in latere generat-ies zo ruim mogeliik
te benaderen. Een belangn;ke ro1 hierin speelde

onder anderen M.M. Montessori, die de inleiding
hield en die net als bij vorige gelegenheden wees op

de overeenkomsten in problematiek van cliegenen uit
verschillende groeperingen clie als kind rnet de oor-
log te maken hebben gehacl.

Hi1 wees daarbij ook op de niet wettelilk erkende
groepen: de vergeten groepen (l<inderen van militai-
ren die ingezet zrjn bii de politionele acties in
lndonesië en kinderen van de Zuicl-Molukkers) en

op een gediscrimineerde groep: cle kinderen van

'[oute' ouders. Hij wees claar al jaren op, maar clank-

zij de steun van grotere groepen clie zich betrokken
voelden drong het besef weer wat vercler door.
Resultaat van dit symposium waren, behalve dat het

een stapje was in een geleidelijke mentaliteÍtsveran-

dering, een boek (Kinderen van de oorlog, met claar-

in verhalen uit allerlei groepen, van onze kant van
Pieter-Coen Blom en Gonda Scheffel-Baars) en, in
enkele fasen, de oprichting van de stichting Kinderen
van de Oorlog en Maatschappeliike Begeleiding en

Integratie (KOMBI). Dit is een stichting die uitgaat
van de opvatting dat alle kinderen van cle oorlog
slachtoffer zijn en dat ze later in hun leven vaak met

overeenkomstige problemen te maken krilgen. Er
ziln ook verschillen, deels door cle verschillende
ervaringen en deels door de manieren waarop door
cle maatschappr.l tegen de verschrllencle groepen
r,vordt aangcl<ckcn. KOMBI streeÍï naar een dialoog,
naar meer onderling begrip en acceptatie, naar meer

I1985/19944
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rechtvaardigheid ook door te erkennen dat kinderen
niet schulclig zijn aan de oorlog en nier op groncl van
gedrag van hun ouclers mogen worclen gediscrimi-
neerd.

Mensen van Herkenning waren bil het symposium
aanwezig en namen vanaf het begin deel aan de groe-
pen van KOMBI. Voor hen betel<encle het de stap om
niet meer alleen maar oog voor de eigen lotgevallen
te hebben, maar om ool< aandacht voor anderen te
hebben, om te merken ciat anderen rnet rledegevoel
naar hen konden luisterenl Ook dat was een fase in
het loskomen van het verleclen.

"Veel gehoor voor gastsprekers"

Ook de lezingen die in deze periocle tijdens dc.jaar-
lijl<se weekends van Herkenning werden g,egeven,

gaven blijk van een zel<ere ontwikkeling: sprekers,
video-lilms en lezingen weerspiegelclen de verande-
ring in de zal<en waarmee Hcrl<cnning zich bczig-
hield. Terwijl we in 1983 in de Alerdink een ego-
documenl vertoonden (de Lv-lilm van Rex Rutgers),
kwamen er in latere jaren meestal sprekers van bui-
ten: de psychiaters professor Van Dantzig en De
Levita en onze eigen Pieter-Coen Blom vertelden ons
hoe het zat met onze problematiek. Professor De

Jong en Hans Blom, opeenvolgende clirecteurren van
het Rrjks Instituut voor oorlogsdocurlenrarie (RIOD,
tegenwoordig NIOD), vertelden ons over wat er in
cle oorlog gebeurd is en hoe men er later, in de tijcl
dat ze hun lezing hielden, tegenaan keek. In l99t
sprak professor De Levita, in Nr.;megen hoogleraar
l-ransgenerationele oorlogsproblematiek. Hij bena-
drukte clat ouders als ouders niet fout hoeven te zijn,
ook al was hun politieke keuze fout.
Deze opeenvolging van lezingen weerspiegelde dus
clc ontwikkeling die Herl<enning doormaakte : cerst

aandacht voor oud leed, schr"rldgevoelens en het
gevoel er niet te mogen zijn, r,ervolgens aanclacht
voor wat er werkelijk gebeurd is. En daarna l<warn

er, vanuit een hervonden innerh.lk evenwicht, r'uimte
om verder te kijl<en en nieuwe dingen te proberen.
Overigens zien we in cleze jaren ook, hcel vanzelf-
sprekend, een Ílrote dankbaarhcid jegens cle nier-lot-
genoten clie ons cen hancl toestaken, il< zeg met
nadruk'vanzelfspreltencl', want wij warcn er nict aar.r

gewend en zij gaven blijl< van een groot gevoel voor
lechtvaardigheicl en realiLcit, hoewcl ze claarvoor ui[
eigen kring vaak heltige verwijten te horcn kregen.
Waarclering en danl<baarheid rnag echrer niet beperkt
blijven tot de mensen van buiten clie ons steunclen.
tk wil hier ook nog enkele namen noemell van lotge-
noten clie veel voor Herkenning hcbben geclaan en
rond deze tijcl vertrokken uit bestuur o[ Werkgroep.
Het is onmogeli.jk iedereen tc vermelclen, maar een
paar moeten in ieder geval worden genoemd. lk
dcnl< dan aan Ruud Schoutcn cn Tanja van
Koppenhagen, clie bijna vanaf het begin vele taken
vervulden. Ruud onder andere als telefoondienst,
penningmeeste r en gespreksbegeleider. Tarya als

secretaris, telefoondienst", regiomedewerkster, lid van
de redactie van hct Bullctin cn vcle andere klussen.

"Het dossier: inzien bleek belangrijk"

Een ander aspect van het zoeken naar'wat er (werl<e-

iijk) gebeurd is'was het inzien van de clossiers van
onze ouders en grootouders bij het ministerie van

Justitie. Aanvankelijl< ging dit mondjesmaar: het was
ongebruikelijk,.le rnoest cen uitvoerig verzoek indie-
nen en het was in die tiid voor de meesten van ons
een enonne stap on.r zichzell tegenove r vreemden als
(klein)kind van een NSB'er re manilestercn. Dc amb-
tenaren ech[er (achtcreenvolgens cle hercn Stolk, De
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Roo en later Van Riin) bleken neutraal en vriendeh.lk

en zo nodig behulpzaam te zijn, dus dat viel mee.

ln de loop derjaren zijn veel van onze lotgenoten de

clossiers gaan inzien en hebben ervaren hoe zinvol
het was leiten uit hun verleclen of dat van hun naasLe

familie te leren kennen, vooral als de betrokken
(groot)ouders er zell niet over wilden ol konden pra-

ten. Feitenkennis bleek voor de verwerl<ing waarde-

voller te zr.1n dan ontkennen o[ angstig fantaseren.

Toen rnen er bij het ministerie dan ook over begon te

denken viiftig jaar na de oorlog de dossiers maar

eens Le rrernietigen, is daar mede vanuit Herkenning
heftig tegen geprotesteerd. De clossiers waren en zijn
belangrijk voor cle l<inderen en l<leinkinderen, maar

ook als bron van historisch onderzoek. Gevolg van

clie protesten is dat het archief nog steeds bestaat,

weliswaar bij een andere rijksdienst, maar toeganke-

lijk onder dezelfde privacy-beschermende voor-
waarden als voorheen.

Een ander manier van 'over de schutting kijken'
waren de contacten met andere organisaties. Van tr.ld

tot tiid bleven er gesprekken met ICODO plaatsvin-

clen, maar er kwamen ook andere contacten: met de

'Kinde ren van de Japanse Bezetting, en de

Bersiapperiode'en niet Le vergeten met de 'Kincleren

van Duitse Militairen', die bij Herkenning begonnen

waren maar zich na enkele jaren hadden afgeschei-

den omdat hun vragen en problemen toch wat

anders lagen - met name het zoeken naar de vaders

speelde bij hen een belangrijke rol. Gonda legde con-

tact met de lsraèlische professor Dan Bar-On, wat

onder andere leidde tot contacten mel- een Duitse

zelÍhulpgroep voor kinderen van nazi's en de start

van het nog steeds bestaande Internationale Bulletin.

"Weer een stapje verder"

Zo was het langzamerhand 1994 geworden, een vol-
gende millpaal in onze geschiedenis. Rond die tild
vertrokken Dick Woudenberg en Hans Sonneveldt
uit het bestuur! Hans had jarenlang de regiomecle-

werkers begeleid. Aansluitend op het NlZW-onder-
zoek was subsidie van de overheid aangevraagd en

uiteindelijk gekregen, zodat het werk van
Herkenning met steun van een kantoor en een

betaalde medewerker (of eigenlijk twee parttimers)
doeltreflender kon worden gedaan.

Dick Woudenberg werd opgevolgd door Hans
Donkersloot, die bestuurhjke ervaring had maar ook
goed bekend was met het werk van Herkenning en

de achtergronden daarvan. Ook had hij voortreffelijk
werk verricht in de adviesgroep bij het NlZW-project
en als adviseur van het bestuur inzake de subsiclie-

aanvraag. Er kwamen nog meer nieuwe bestuursle-

den: Tiees Vorst, clie kantoorruimtc voor ons vond in
Utrecht en hielp bij de inrichting, en Tine
Bookelman, clie al .jaren verantwoordelijk was voor
de landeh.lke teleloonlijn.
Kortom, Herkenning ging een nieuwe lase in, met

nieuwe mogch.ll<heden.

Karin Bruggeman

I l9U5/19944
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID EN PROFESSIONALITEIT 1995 - 2OO1

,,Het scherpe beeld van'goed' en'Jout', dat nu zo

díhwí.jls ons oordeel over de oorlogbepaalt,
berust op wijsheid achteraJ. ToenterLíjd was

alles minder duidelijh: het verzet was niet

algemeen; immers de meesten verhozen zo

volgclen en vcrzetsdeelnemers hun onbegrip. Men

vond het vooral 'wrang'clat cle twee besluiten samen-

vielen. Wrang zou het morrlent ook op een andere

manier zi;n: het was immers net voor het jubilcum-

.jaar 1995, vrjltig jaar na het einde van de Tweede

Werelcloorlog. Bij cle Ombuclsman in Hilversum
stroomden de teleÍbontjes binnen van mensen clie

hun verontwaardiging liet"en horen. Colllmniste n

schreven dat kinderen van 'loute' ouclers maar voor
zichzel[ moesten zorgen. "'Het Verzet' hekelt het sub-

sidiebesluit", schreel Het Parool, en cle lelegraaf wist
te melclen dat "de subsiclie gebruil<t gaat worden ter

versterking van de eenheicl oncler cle l<incleren van

ouc{-NSB'ers", claarbii welbewust suggererend dat

men 'cle rijen weer wilde sluiten'.
De erkenning werd dus ook ingeluicl met de bitterc
ondertoon die zolang de boventoon was g,eweest en

die subsiclie onmogelijk hacl gemaakt. Beicle uitingen
van publieke belangstelling onclerstreepten zo op

hun eigen manier de noodzaak van de activiteiten
van Herkenning. "De overstap van cle rationele

erkenning: 'ook zii hebben hulp noclig' naar de emo-

tionele aanvaarding van cle onschr"rld is begrilpeli.j-

kerwijze nict cenvoudig", reageerclc cen van onzc

vr4willigers in het Nieuw lsraélitisch Weekblad.

"Een andere historische situatie"

Niettemin was er in 1995 een duidelijk andere histo-
rische situatie ontstaan. In Europa en ook in
Neclerland werden de gevolgen van de val van cle

Muur tussen oost en wesl, in l9B9 merkbaar in het

publieke debat. De cclmmunistische l-reilstaat bleek

c,nweellegbaar ccn íarcc waar hclc gcncratics in had

clen geloofd. Daarnree kwam het goect-foutclenken -

gewoon mogelijlz door te leven in de hoop vooral zelí
te overleven. Hun ogen hehen daarom soms de andere

hanl op wnnncer op hlenrlichte dag duistcre díngen

gebeutden. Later droegen zij de verborgen schaamte in

zich mee. Anderen werden willoos slachtolJer vun het

regime . Zij hadden geen heus: het brute geweld trof
tnensen zonder onderscheiel. Somrnigen hozen totacil

vcrheerd; na vijt'tig jaar dragen de volgencle generatíes

tlaarvan nog de littchens. Als mensen wotden gesteld

voor ten onafwendbare laetts tus.sen goed en fout, is et
gcen zehcrheid dat zij de juiste beslíssing zullen

Aldus koningin Beatrix in de kerst-

loespraal< r'an december 1994. Op
I .ianuari 1995 startte de sr"rbsiclie

aan Herkenning voor een periocle

van vijf laar. Ofliciëler kon de

erkenning vau de schade voor cle

'navolgendc generaties' niet wor-
cle n.

Deze bevestiging was zeer well<om.

Rondom de toekenning van de

ic in het na.jaar van 199'1 was er irnmers flink
wal commoLie geweest. Het besluit viel ongelukki-
gerwijs samen met het sluiten van de Wet

U i tkeringen Vervolgingsslach tofers (WUV). De kin-
deren van de slachtoffers konclen daardoor geen aan-

spraak trteer rrtitkctr op dr:z.c Liisl.arrcl. ln de rrcdia
uitLen vertegenwoordigers van organisatics van ver-
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het viianddenken uir de oorlog - dat tr.ldens de cultu-
rele revolutie van de.jaren zestig cn zeventig zo sterk
werd verbonden met links en rechts, met progressiel
en reactionair, waarmee het een zwaarwegend poli-
tiek belang kreeg, in een ander licht te sraan. Er
begon toen een nog steeds voortdurende onttakeling
van deze polariserende manier van de wereld begril-
pen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegcl en
geschreven.

"Feestelijke opening van het kantoor in Utrecht".

Hoe dan ook was 1995 een hoogtepunt in de erken-
ning van de lotgevallen van nakornelingen van 'foute'
ouders. De twee werl<nemers die de stichting
Werkgroep Herl<enning met behulp van de subsidie
aan kon stellen, werden clan ool< feesteh.;k aan het
werk gezet met een receptie op I juli ter viering van
de opening van het kantoor in Utrecht.

Bij deze gelegenheid waren, behalve veel lotgenoten
en olficiële vertegenwoordigers van betrokken orga-
nisaties, ook de mensen aanwezig die zich in voor-
gaande jaren 'belangeloos' r,oor ons ingezet hadden.
Mensen zoals Tineke Wibaut-Guilonard en WL.
Brugsma, clie een verzetsachtergrond hadden en die
zich opnieuw geroepen haclden gevoeld om op te
komen voor mensen die onrech[ werd gedaan.
Beiden zijn er niet meer, maar zc zijn onvergctelijk
voor de Werkgroep omdat ze, in de jaren waarin zell-
respect voor velen van ons nog niet zo vanzelfspre-
kend was, een autoriteit en een'recht van spreken'
rnet zich meebrachten die veel aarzelende lotgenoten
over de drempel hebben geholpen.

"Subsidie: middel en doel"

Het doel van de subsidie was duidelijk: het bevorcle-
ren van hulpverlening, bekenclheicl geven aan de
problematiek en het verbeteren van de kwaliteir van
de organisatie. Het geld was niet direct bedoeld voor
de diverse projecten, maar diende om het l<antoor en
de werknerners te betalen. Dit zou dan het rniddel
zijn waarrnee de doelen Le bereil<en warell.
Maar is dat ook gelukt? Eincl 1999 is er een veranr-
woording van de subsiclie geschreven voor het
Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(\lNS, de opvolger van WVC). Wat daarbr.l opvalt is
clat er in de jaren 1995, 1 996 en 1997 een flinke toe-
name van de activiteiten l-e zien was. De gespreks-
groepen waren praktisch over het hele land verspreid
en voorzover er nog sprake was van 'witte plekken'
op de kaart van Nederland, werd er een plan van
actie voor beclacht. Er was alom lotgenotencontact
op landelijke dagen en -weekerrclerr; er warcn br;een-
komsten ronclom bepaalde thema's. De dercle g(inera-
tie diende zich steeds [reer aan en er was zells een
partnergroep in voorbereiding. Eincl 1997 startte een
geschiedenisgroep met een voorzichtige poging onze
erlènissen uit het verleclen onder te brengen in het
meer algemene verhaal van de oorlogsjaren. ln 1995,
het.jubileumjaar, was ool< cle belangstelling van de
media ongekencl groc)t- en er waren volcloende vrij-
willigers die wilden meewerken aan interviews en
programma's. Ons verhaal werd clan ool< breed uitge-
meten.
Zichtbaar is dat in die eerste jaren van de subsidic
lang gel<oesterde plannen omgezet werden in concre-
te acl,iviteit. Erkenning kwam er van vele kanten. De
Werkgroep ondernam met name in de richting van
allerlei organisatics dic zich bczighouden mer de
gevolgen van cle oorlog, ir-ritiatieveu tot het leggen

I r995/2001t
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van contacl-en en het verbeteren van de verstandhou-
ding. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van de

mogeliikheid grote mailings onder hulpverleners te

verspreiden. Zo vestigde Herkenning zich in deze

jaren nadrukkelijk als informatiepunt voor lotgeno-

ten die zich brj de hulpverlening meldden.

"700 belangstellenden: een mijlpaal"

ln de uitwerking van de verschillende plannen werd

het nieuwe zelfbewustzijn van de vrijwilligers en

begunstigers (de mensen die een jaarlijkse brjdrage

betalen) voor veel mensen zichtbaar. De respons van

lotgenoten die hierdoor gesterkt voor het eerst con-

tact zochten met de Werkgroep, kende een voorlopig
hoogtepunt in l997 toen er tegen de zevenhonderd

belangstellenden in het bestand van de Werkgroep te

tellen waren.
ln het voorjaar van 1995 kreeg de Werkgroep ook

een uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei

om aanwezig te zijn brj de Nationale
Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. De

avond van de 4e mei is voor veel lotgenoten een met

tegenstrijdigheden beladen moment in het jaar.

Hoevelen zijn er niet die nadrukkelijk vermeden

hebben in de buurt te zijn van een van de vele

monumenten waar de slachtolfers uit de oorlogsjaren

herdacht werden? Hoevelen wisten zich eigenlijk niet

goed raad met zichzelf tijdens die twee minuten stil-

te? Op de avond van de 4e mei in i995 liepen de

voorzitt-er en vice-voorzitter van Herkenning, Hans

Donkersloot en Coen Blom,'namens hen' temidden
van hoogwaardigheidsdragers naar het Nationaal

Monument om er de bloemen te leggen ter herden-

king van de oorlogsgeschiedenis en ter bevestiging

van onze waardigheid.

Op het landelijk weekend van dat jaar hield profes-

sor Hans Blom, historicus, auteur van de voordracht
ln de ban van goed en fout, en later in datjaar
benoemd tot directeur van wal, l-oen nog het RIOD
heette, de jaarlijkse iezing. Daarin gaf hil een kort en

helder overzicht van de geschiedenis van het verwer-
ken van de oorlog door de Nederlandse samenleving.
In zr1n verhaal werd duidelijk hoe, naast alle erken-

ning die de kinderen van 'foute' ouders dat jaar ten

deel viel, hun lamilieverleden in veel opzichten ook
nog een taboe was en dat voorlopig nog wel blijven
zou. De geschiedschrijving van de oorlog is nu een-

maal alleen mogehjk vanuit een moralistisch stand-
punt, waarblj het perspectief vanuit de beleving van

de tegenpartlj zeer problematisch is. Daarmee blijft
de voor velen van ons belangrijke vraag hoe onze

ouders er destrjds toe gekomen zijn slechts gedeelte-

lijk te beantwoorden.
ln het kantoor werd niettemin een opgewekt begin
gemaakt met het verzamelen van boeken en scripties

die het verhaal van de tweede en derde generatie

bevatten. ln de afgelopen jaren is de collectie Íllnk
uitgebreid, waarbij we ons zoveel rnogeh;k beperkt

hebben tot ego-documenten en documentatie die

direcL van toepassing is op de doelgroep. Daarnaast

is er de samenwerking en uiLwisseling met de profes-

sionele bibiiotheek van het ICODO in Utrecht, waar

documentatie en achtergrondliteratuur is onderge-

bracht over alle groeperingen die met oorlogsgevol-
gen te maken hebben

"Een echt inloopcentrum
is het nooit geworden".

Een echt inloopcentrum, zoals men dat zich aanvan-

kelijk voorstelde, is het kanloclr not-riL gewordett. De

hezighederr van de werknemers gaven g,een ruimte
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De teheningenin dit gedenl$oeh

zijn van Lies Rosen @seudoniem).

Om alles te verwerhen, of zoals
ze zef zegt:"om mijnhoot'dboven
water te houden", ben ih vanaJ
1985 gaan tehenen,
'hrasjes gaan zetten". Aon-
v anhelijh alle en b o men, v anaf
1988 nam ihles aan de Vnje
Acailemie en na de dood van

mijn b eíde ouilers hreeg ih
behoelte om mijn herinnenngen

en dromen in teheningen om te
zetten. Met behulp van

KOMBI, waar ih sinds

1 99 7 in gesp relugro ep e n

steun yind, heb íh mijn
teheningen op volgorde

gelegd en yan tehsten

voorzien.

Wij njn ergblij dat
we toestemmingheb-
ben gehregen om een

drtebl teheningenin
ons gedenhboeh op te

mogen nemen. Een map
met reproilucties yan al

haar teheningen is in het

beat van Herhenning.
Wellicht gaat ilaar in ile toe-
homst nogiets mee gebeuren, het

zou goeil zijn, ze verdienen het,
ze zijn prachtig!

HerJst 1943: "het 2e bombardement op ons huis in Berlijn"
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voor ad hoc-bezoekjes en gesprel<ken. Deze opvang

is geblcven bij de regiomedewerl<ers en bij Karln
Bruggeman, die de lanclelijke telefoor-r in cle.jaren

I995-I999 behecrde. De bibliotheek is ook geen

lceszaal geworclen. Uitwisseling vau de docutnenLatic

gebeurde vooral via de post. Wel is er vecl gebruik
gemaakt van de mogelijl<heid om geluicls- en vicleo-

banclen al te spelcn in het l<antoor.

"Herkenning internationaal"

ln 1995 verscheen het eerste lnternationale Bulletin.

Op initiatie f en oncler reclactie van Goncla SchelÍèl-

Baars, clie in voorgaaude jaren veel internationale
contacl-cn had opgedaan, werd Herkenning uitgevcr
van een uniek l<wartaalblad, waarin in hel Duits cn

Engels vcrslag geclaan werd van wat zich in andere

landen aan activiteiterl van kinderen van 'loute'

ouders ontplooide. Gonda onderhoudt al sinds de

iaren tachtig contacLen met lotgenoten in allerlei lan-

clen, maar ook me[ rlensen clie zich vanuit allerlei
clisciplirres interessercn voor cle gevolgen vau de oor-
log voor navolgencle generaties. Mensen die

inmiclclels vaak tol beroerndheclen op hun vakgebiecl

ziin uitgegroeid, zoals Dan Bar-On, Pien'e Rigoulot

en Judith Kestenberg,.

Bijclragcn aan het blad kwamen er al snel uit veel lan-

clen in Europa, uit lsraë1 en cle Verenigcle Staten. Zo

wercl een belangrijke rnogelijl<heicl geboclen om de

rneestal zeer geisoleercle ervaringen breecl te vergelij-

l<en en te relativeren. We kondcn ons via het blad

realiseren dat zoiets als een Werl<groep voor'kinderen
van foute ouders' een in de wereld nog niet bestaand

Í'enomeen was en dat initiatieven tot organisatie daar-

toe in anderc landen slechts heel moeizaam van de

groncl zijn gekomen. Een niet onbelangrijk besel als

ons geduld weer eens op de proel werd gesteld.

In januari 1997 was ecn clclegatie van Herkenning in
Berlijn, waar een grotc inl"ernationale conlerentic

over de erlenis van de holocaust (r'oor de meeste

mensen het brirndpunt van cle Tweede Wereldoorlog)

voor cle Naoorlogse generaties werd gehouclen. Na

aÍ'loop van cleze bijeenkornst, waarbi.l Herl<enning

zich nadrul<l<eh1k mar-rilesteercle, wercl besloten tot
een internationaal netwerk van tweecle- en clcrde-

generatieorganisaties te komen. Daarbij lag clc

nadruk op cle.joocls-Duitse relaties. De ervaring die

Herkenning heeÍi, als een van de weinige groepen

die zich vanuit hct perspcctie I van 'kinderen van

[bute ouders' hebber-r georganiseerd, bleek echter een

wclkonrc biidrage tc l<unncn zi.jn.

Uit cleze activiteiten is in 1999 een conferentie in
Wenen gevolgd waarin cle cont-acten tussen cle ver-

schillencle groepen is bestendigd.

"De maatschappelijke kant van onze
problematiek".

In 1996 we rd voor het eerst serieus werk gemaal<t

van cle nooclzaak een soort'laatste lase'in de taak-

stelling van de Werkgroep concreet tc mal<en. Na de

eerste viiltien.jaar, waarin in cle bescherrncle omge-

ving van dc spreck- en gespre ksgroepl<atner een basis

van zelfbewustzijn was gelegcl, waren we loe aan een

periocle waariu we rrleer en cluidelijker gericht zou-

den ziln op maatschappelijke integratie: "Naast cle

bestaancle 'eerste lijns- en eerste lase'-opvang die

voor cle meeste niettwkomers natuurliil< noodzakelijk
bh.1lt, willen we er naar streven tnincler kwetsbaar Le

zgn in de bij tr.lden onontkoombare publieke disctts-

sie over de oorlog." De grondslag tot clit voornemen
vormcle het idee dat we voor een volwaarclige eman-

cipatie nict- orn de noodzaak heenkomen ons ook tc

richten ol de'maatschappehjke kant van cle problc-
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matiek'. We moesten ons met de taboes en cle barriè-
res, zoals die er'in de maatschappij' ter-r aanzien van
een open benadering van 'Íoute' ouders nog alt4d
zijn,beziggaan houden. De lenclens in cle publieke
opvattingen om van een collaborateur een l<arikatuur
te mal<en blijkt voor cle kincleren van hen immers
vaal< een hindernis in de waarclering van die ouclers
cn soms uiteindelijk in zelfwaardering. Een volwas-
sen iclentiteit lijkr in cleze opvatring alleen mogelijk
als men zich raad weet met deze hindernissen.

"De andere kinderen van de oorlog"

In cieze periocle lag de nadruk op het bespreekbaar
maken van cle hinclernissen voor samenwerking en
contacten leggen mel andere'kinderen van cle oor-
log': "Vanuit een ontluikencle interesse en een gevoel
van verbclnclenheicl in het besef hoe diep cle wonclen
zijn die bij kinderen in en na oorlclgssituaties l<unnen
wolden gcslagcrr" (zuals Harrs Dorrkcrsloot dat hoop-
vol formuleercle). Naast dr: al hesraande c.ontacten
met de zogenoemde zusterorganisaties, met leclen clie

een vergelijkbaar gestigmariseerde achtergrond heb-
ben, werd gezocht naar uitbreiding en verdieping
van de contacten met andere tweecle-generatie-orga-
nisaties.

Het bovengenoemcle gevoel van verbondenheid bleek
in cleze jaren geen loze kreet. Er kwam steecls meer
besel van de ontwrichting die de oorlog in Íàmilies
tewceg l<an brengen. Veel daarvan bh.lkL solls verge-
lilkbaar te zijn voor cle verschillcnde careg,orieën.
Voor veel lotgenoten is cieze 'herkenning' een bekend
fenomeen. Er is een groot aantal onder ons clie jood-
sc vrienden hebben, ol bleken te hebben, ol vrienden
met ouders met een verzetsachtergrond of kamperva-
ringcn. Hocwcl een algrond ons lrlkt te scheiclen,
blilkt allcen al de azrnwezigheicl van c1e gapencle

afgrond van clc oorlogsgebeurLenissen in het larnilie-
verleden een rnogelijkheid te zijn tot herkenning.
De vraag wat met cleze erfenis te doen, kon vaker
gemeenschappelijker beantwoord worclen dan bij
voorbaat veronclersteld werd.
In .l 996 bleek het mogeh.lk voor de organisaties van
cle verschillencle categorieën om elkaar te olltmoeten
Op 30 november wercl in de Rocle Hoecl in
Amsterdarn een Tweecle Generatie-clag georganiseerd
Op cleze eerste 'oiliciele' ontmoering, die werd inge-
luid cloor minister Borst van VWS, manifesteerde
men zich met inlormatiestandjes en culturele voor-
stellingen. Het contact was bewust zeer vrijbhjvenc[.
De mensen voor wie de bovengenoemcle herkenning
niet zo vanzelfsprekencl was, konden zo eerst eens
rustig dc l€t uit de boom kijken en eventueel rer-
loops toenadering zoeken.

In oktober 1998 volgde een rwcecle manilestatie
lrlaoclrlogse Generatie, clie clit keer mecle cloor
H r:rlcen n i n g we rcl georganiseerd. Deze bij eenkomst
was naclrukkelilk wel becloelcl voor uirwisseling. Er
warcn verschillende worl<shops en de cleelnemers
haclclen van te voren een boel<je ontvanÍ{en mel
intervicws vanuit de acht invalshoeken: verzet, joocls,
Sinti, Inclisch, collaboratie en Japanse, Duitse en
geallieercle militairen. Zo kon men zich al enigszins
verdiepen in het perspectief van cle ander.

Deze ontmoetingsdagen waren eigenlijk dermate suc-
cesvol, clal cen vervolg in 2000 vooral een herhaling
bleek te zijn van cle eerdere ontmoetingen. De span-
ning van clc eerste l<eren was weg,, cle vraag diencle zich
aan wat ons nu elgenlijk (nog) precies re doen stoncl.

I l!r!)5/200ta
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"Het Bulletin:
herkenning voor veel lotgenoten"

Het Bulletin van de Werkgroep heeft door cle jaren

heen verschillende gezichten gekend. Deze werden in
hoge mate bepaald door de verschillencle eindredac-

teuren van het kwartaalblacl en door de stancl van

zaken in de ontwikkeling van de positie van'kinde-
ren van foute ouders'. OnderJelle Theunisz, clic in
september 1996 overleed, waren er zo teel mogelilk
verhalen van lotgenoten te lezen. Het aantal begun-

stigcrs van cle Werkgroep is altijcl vcel hoger geweest

clan het aantal mensen clal aan lanclelilke en regiona-

le clagen of aan gespreksgroepen mee heeft gedaan.

Het blad had vanaÍ'cle ecrsLe jaren van Herkenning
een belangriike ftrnctie als inlormatie- en verwij-
zingsbron en als enig uitwisselingsmedium van ver-

halen en daarmee letterlijk van herkenning voor veel

lotgenoLen. Het is oncloenlilk om clie verhalen in
samenvatting recht te doen, maar ze liiken in hun
tekening van die éne gebeurtenis, dat éne cruciale

moment, vooral zelf een samenvatting tc zijn van de

manier waarop men cle ervaringen een plaats heeft

g,eg,even. Hct zijn verhalen die soms tientallen jaren

zijn meegedr"agen en clie alleen al daarcloor beladen

zijn mct cen betekenis clie ver uitstijgt boven het clra-

matische firoment zelÍ'. Eén verhaal, waarin een erva-

ring verteld wordt dle voor veel van de 'kinderen van'

herl<enbaar zal z1jn, willen we hier nog eens herhalen:

"Twec straten verder dan oma\ huis was een schuine

stenen muur waar vaah hindercn speelden. Oma had

ons verboden om daur naar toe te gaun. De reden vun

het vcrbod werd niet verteld, en hoewel míjn zusie en íh

brave hinderen waren, die precíes aanvoelclen hoe we

<tngemerht ín oma\ huis honden wonen, was u toch

cen detg l^taarop we er belondden. ih wect ni.il. hoe. we

het elwfden, maar op een dagwdren we et:,

Ih herínner me nog dat er een vliegtuig laag over hwam

en dat mijn zusje en ih diep buhhend op de sLenen wul

liepen, wetend dat vliegtuígenbommen gooien.

Toen opeens wds er díe rij vrouwen. Wel víjJtig. OJ

hondetd. Of misschíen maar twintig. Naast de rij
vrouwen liepen mannen in uniform en met geweren.

Misschien politie . lh wíst het niet. Maar wel voelde íh

dat er íets bijzonders aan die vrouwen was. Zij warcn

in het gríjs/zwart gehleed, maar zeher weet ih dcrt

niet. Wij bleven staan hijhen tot de vrouwen de bocht

om gingen en in de laaLste ríj plotselingberoering ont-
stond. Hard gegil. Mannen die eerst naasL de vrouwen

liepen, grepen de gillende vrouw en sleurden haar mce

in dc rij. Hanlhandíg want ze vocht en gilde uit alle
macht. We zagen geweren op haar gericht. Mijn zusje
en íh stonden duar en hehen toe hoe mama al gillend
om de bocht verdween.

Ih weet dat we zonder woorden en zonder emotie naar
oma's huis zijn gegaan. En nu ih rlit schrijJ, voel ih
nog steeds geen emotie ."

NN (naarn en adres bij redactie bekencl)

Na Jelle nam.journalist Wim Scheurer cle einclreclac-

lie van het blad over. Daarrnee veranderde zowel dc

inhoucl als de vormgeving. Wim wilde meer bcricht-
geving over'he[ velcl' waarbinnen wij werkzaam
waren. ln vcel opzichten is dit gelukt, het Bulletin
oogcle al snel veel Journalistieker'door de verslagge-

ving van projecten die werclen onclernomen, cloor
berichtgeving over cle bestr,rr,rrlijke voorneuens en

cloclr interviews. Wim zon ook op een andere vorm-
geving van ons hardkaftig en in bescheiden A5-lor-
maat Llitgcbrachte blad. Er werd een tijdschriÍi nagc-

stleefd in lomraat en opmaak. Er is hiermee clruk
geëxperimenteerd en op het morrent dat Wim plot-
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seling kwam te overlijden, in 1999, bestreek het blacl
weliswaar de verslapgeving van alle ontwikkelingen
binnen en builen Herkenning maar eelt voor ieder-
een aanvaardbarc vormgeving was nog niet gevon-
clen. Vanaf 1999 is de eindredacrie bij het kanroor
terechtgekomen en claar gebleven; de redactie is.jam-
mer genoeg nog altijd op zoe k naar uirbreiding.

"Professionele hulpverlening van buitenaP'.

Ten aanzien van cle prolessionele hulpverlening heelt
Herkenning de aÍgelopen jaren grote inspanningcn
gedaan. Hulpverleners zijn op de hoogte gebracht
van de problematiel< van kinderen en kleinkinderen
van'[oute' ouders en van de acLiviteiten van
Herkenning.

Het NlZW-onderzoek (zie het hoofdsruk van over de
periode 1985-1994) uit 1993 liet zien clat hulpverle-
ncrs in hun oplciding niet of nauwelijks op de plo,
blematiel< werden voorbereid. Op verschillencle
manieren is claarom getrachl hulpverleners te berei-
ken. ln een reel<s van mailings ziln lolders verstuurcl
naar de huisadressen van zo'n achtcluizend psychia-
ters en psychologen. Een deel van hen vroeg ol-r1

meer informatie. Zii ontvingen de informatiebrctchu-
re van Herkenning. Ook zevenhonderd zorginstellin-
gen hebben folders en/of brochures onrvangen. Alle
Riagpls ontvingen meerdere brochures, ter versprei-
ding in hun afdelingen. De verwijzing naar
Herkenning door hulpverleners is dan ook toegeno-
men.

Daarnaast zijn directe contacten gelegd met een aan-
tal hulpverleningsinstellingen die voor ons van
belang zijn, waaronder l-ret maarschappelijk werk van
Stichting Burger Oorlogsgerroffenen (SBO) en de
Stichting Pclita die zich richt op de mensen die uit

Indiè kwamcn. Aan de maatschappelijk werkers van
de Stichting '40-'45 werd voorlichting gegeven over
onze doelgroep. Zorg Onclerzoel< Nederland en de
VOG adviseerden ons over de beste wijze van bena-
clering van hulpverleners in clc regio. Ook met de
telelonisch opvangdiensten van S.O.S en Korrelatie
bestaan goede relaties, alsmede met een aantal Riaggs
met een speciale belangstelling voor onze problema-
tiek (Kennemerlancl, Emmen, Rotterclam). Tot slot
heelt Herkenning een uitvoerig pilot-project gedaan
in Drenthe om te onderzoeken o[ rechtstreekse
samenwerl<ing met de hulpverlening ter plaatse
zowel een ingang zou geven naar lotgenoten die ons
nog niet kcnnen als zicht op verbetering van cle

hulpverlening.

Door dit alles is bil hulpverleners een grot-ere

bekendheicl mel Herkenning onrstaan. Dat geldt ech-
ter in veel geringere mate voor de inhoudelijke kan-
ten van onze problematiek. |.log steeds is de kwalitcit
van cle opvang door de algemene hulpverleningsin-
stellingen claarom op z'n best onch"riclehjk.
Aanvanl<eliil< gingen we er vanuit dat we met de
door ons opgebouwde ervaring een ondersteunende
rol konden spelen voor de hr"rlpverlening. De waar-
schuwingen op clat punt van landehjkc zorgkoepels
bleken echter op waarheid te berusten: Riaggs en
andere uitvoerende instantles achtten zich in vol-
doende mate toegerust om cle manileste hulpvraag,
die in de praktijk niet- zo groot is, op t-e vangen.
Extra voorlichting vanuit een zeer specifieke doel-
groep werd, gezien het grote aantal doelgroepen waar
rnen mee te maken heelt, als een te grote belasting
ervaren.

Daarnaast is geconclucleerd dat cloor de instroom van
nieuwe hulpverleners - voor wie cle Twecdc
Wereldoorlog veelal gee n cleel van het eigen bewust-
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zijn meer Llitmaakt - er behoelte is aan continue,
terugkerende voorlichtingsactiviteiten. De pilot in
Drenthe leerde ons clat het apart benaderen van

hulpverleners alleen voor onze cloelgroep niet goed

werkt. Onze voorlichtingsactiviteiten moesten clus

ingebed raken in een groter geheel, en de vier inhou-
dehjk deelaspecten - voorlichting, consultatie, oplei-

ding en onderzoek - zouclen in samenhang aange-

pakl moeten worden. Herkenning kon dat niet

alleen, zij heeft clan ook conl"acten gelegd mel het

ICODO en de' tweede generatie'-leerstoel bij de

Katholieke Universiteit Niimegen om hiervoor oplos-

singen uit te werken. ln een latere fase is een integra-

tieplan mel het ICODO uitgewerkt.

"De grenzen bereikt"

ln de loop van 1997 merkten we dat de grenzen van

cle mogelijkheden van de Werkgroep bereikt werden.

De pogingen van bestuursleden en vriiwilligers om

cle activiteiten, zoals voorgenomen, meer te richten

op allerlei vormen van contacten naar buiten en om

ons ffreer te richten op de emancipatorische kanten

van cle taak van Herkenning, stuitten op allerlei

beperkingen.
Het aantal mensen met onze achtergroncl clat daad-

werl<elijk naar buiten wil treclen is bijvoorbeeld niet

zo groot als we wel zouden willen. Veel van de vnj-
willigers hebben rekening te houden met lamilie die

hier nog problemen mee heelt. Een ancler lenomeen

dat zich heelt laten gelden is cle begnjpeli.jke keus

van mcnsen om na de turbulcntie van cle verwerking

van het verleden te genieten van de nieuw verworven

rust. Activiteiten clie gericht zijn op emancipatie in

cle maat-schappij vergen een inzet en doelgerichtheicl

dte opnteuw een beroep doen op energie en aan-

dacht, die niet zo vanzelfsprekencl op te brengen

zijn. Voor veel vrijwilligers zijn de kernactiviteiten
van de Werkgroep, clie gericht zijn op lotgenotencon-

tact en herkenning, ook een herhaling. Die activitei-
ten brengen weliswaar nieuwe contacLen met zich

mee, maar bieden inhoudeli.jk niet veel anders dan in
eerclere.jaren.

In zekere zin ook is de laatste fase van emancipatie

natuurlijk erg ingewikkeld. Het oorlogsverleden is

niet alleen vclor cle lotgenoten vaak nog'levend verle-

den'. Alleen al het leit dat er zoiets als een 'publieke

discussie' rondom de oorlog bestaat, duidt er al op

dat de verwerking van de Tweede Wereldoorlog als

collectieve ervaring van cle Neclerlanders nog geen

verleden tijd is. Talloos zijn de voorbeelden waarin
de gevoeligheden ronclom uitleg cn interpretatie van

de oorlog duidelijk blijken.

"Emancipatie een taaie zaak".

Bij alle wetenschappeh;kheid die in de geschied-

schrijving nagestreeld wordt en die zich vooral laat

gelden in de enorme omvang van de literatuur over

de oorlog, hjkt het ook per definitie emotionele
geschiedschn;ving. Het vergt dus een emotionele
betrokkenheid clie misschien juist daarom slechts tij-
deliik op te brengen is. Tegelijkertrjd hebben we

moeten concluderen dat het decennia-lange isole-

ment van de groep diepe sporen heelt nagelaten. Er

zijn meer emancipatiebewegingen geweest clie een

dramatisch omslagpunt kenden in de publieke
erkenning. Zo'n plotselinge wending leek ons niet
ondenkbaar, gegeven de rechtvaardigheicl van onze
'zaak'. De Tweede Wereldoorlog heeft echter nog wel

meer en diepere sporen getrokken in cle verhoudin-
gen tussen mensen. Ons verhaal past dan ook binnen
een g,roter verlraal waarirt rtuattcerittg ert etkcuuÍrg
len aanzien van de aanstichters van de 'onvergelijk-
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bare'ellende problematisch is. Een zel<ere aÍhanke-
lijkheid binnen dit grotere verhaal is onmisl<enbaar
en een plotselinge wending als gevolg van cle inzet-

van onze vrijwilligers is dan ook niet te voorzien.
Emancipatie is in ons geval een taaie zaak. Het gaat

niet alleen om het doorbreken van taboes, maar ook
orrr het benoemen van wat- nu eigenlijk precies de

vri1heicl nog belemmert.

"De oorlog als toetssteen".

Aclriaan van Dis gal op 4 rnei l99B trjdens een lezing
in cle Nieuwe Kerk een intcrprctatie van ecn van die
belemmerlngen: "Soms li.jkt het wel ol iedereen de

oorlog naar zich toe wil trekl<en. Alsol iede reen clie

erge oorlog wil annexeren. ln cle lite ratuur, de rnedia,

tr.;dens cle geschieclenislcs. De generatÍes van na dc

oorlog hebben er klaarblijkelijk behoclte aan zich
voor te stellen hoe zrj zich onder clergelijkc omstan-
cligheden zouden gedragen. Fatsoenli1k natuurlijk.
Alleen al daarom zijn veel jongeren tot op cle clag van
vanclaag anti-Dllits. Onze annexatieclrilt heelt in
iecler geval een goeclkoop vijanclbcelcl opgeleverd. De

oorlog als zwart sprookje waarin we ons alle maal

beter mogen voelen. De neiging bestaat het ve rleden
in het heden toe te passen. De oorlog als t-oetsst-een."

De verleidingen van een goecll<oop viianclbeeld zijn
ons bekend. Het nagenoeg gekoestercle beeld van de

Í'ascist, de nazi, de NSB'cr vormt voor ons een van de

harclnekl<igstc belerrr meringcrr.

"Nieuw beleid: professionele training"

ln 1997 en 1998 werd een'vrijwilligersbeleid-nieuwe
stij I' ontwikkeld en geimplementeerd. Achtergrond
van dit beleid was de binnen Herkenning duidelijk
gegroeide wens naar meer kwaliteit binnen de organi-

sat-ie - en.juist clat begrip staat dan ook centraal in het
nieuwe vriiwilligersbeleid.
Zo is er in 1998 een begin gemaakt met de omschrij-
ving en afbakening van de verschillende vrijwilligerc-
functies, inclusief taken en bevocgdheden. De nieu-
we vrijwilligers zijn voor hct cerst in het bestaan van
Herkenning gesl-ructureercl en planmatig opgevangen
en door de coirrdinator begeleid in de organisatie.
Op een drietal plaatsen in het land zijn regionale
supen,isiegroepen van de grond getild. Daarnaast
hee[t een prolessioneel trainingsbureau ongeveer
twintig van onze vriiwilligers kunne n begeleiden op
t-rainingsweel<enclen rondom communicatie en ;lre-
senl"atie. Tegeli.ikertiid werd cloor ee n van de bestuur-
sleclen een breecl opgezet plan voor interne en exter-
ne communicatie g€maakt. Daarmee was cle

Werl<groep in theorie voorbereid op wat haar aan

nicuwe taken te wachten stoncl (en staat).

"De geschiedenisgroep:
meer inzicht in het verleden?"

Een belangrijk initiatief mel betrekklng tot onze op
emancipatie gerichte kocrs ging van start met de
geschiedenisgroep, die in l99B voor het eerst bii
elkaar kwarn. De Themagrocp Geschiedenis werd
opgezet orn tegemoet te l<omen aan de (groeiencle)

behoelte van lotgenoten om enerzijds meer inzicht in
het verleden te krijgen, en anclerzijds weerbaarder te

zijn in de pr,rblieke discussie over de Tweede
Wereldoorlog. Herkenning heeÍi zich heel lang juist
niet willen inlaten met de geschiedenisdiscussie,
omdat men zich er te kwetsbaar in voelde. Ook in cle

Werkgroep zelf was de geschieclenis een onderwerp
dat vermeden werd. In het historisch debat was
inmiddels echter meer ruimte voor nuancering,
waarmee er ook meer aanclacht is gekornen voor het
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verhaal van collaboratellrs.
De aanvankelijke opzet van de themagroep werd
geleidelijk losgelaten: een strikt geschiedkundige
benadering van onze achtergroncl bleek voor velen
toch te beperkt. De clirecte persoonlijke ervaringen
spoorclen vaal< zo weinig met wat er in de literaturtr
en in musea wercl aangetroÍ'Íèn, dat er al snel behoel-
te was aan ruimte voor het persoonlijk verhaal.
Daarmec werclen cle bijeenkomsten onvermlldeluk
meer therapeutische gespreksgroepen. Voor een aan-
tal menscn was dit cen g,rote teler-rrstelling, nraar ool<

een eerste conlrontatie l-net het leit dat 'onze geschie-

denis' nog niet echt in de boekcnkasten te vinclen is,

Een rationele academische benaclering van clcze

historiografische lacune bleek claarcloor niet echl
goecl mogehjl<. Dat cle waarde van de geschieclenisac-

tiviteiten vooral bleek te ligpien in de emotionele
omgang met het besel van deze lacunes in de

geschieclschrilving, was niet aan iedereen besteedt.

"1999: een bestuurlijk rampjaar".

1999 lvas een jaar waarin de Werkgroep om rneerde-

re redenen de stand van zaken opmaakte. Iegenover
de sr"rbsicliegever moest niet alleen veranLwoorciing
afgelegcl worclen over de besteding van vij[.jaar sub-
sicliegeld, ool< dc nooclzaak van een eventuele verlen-
ging van de subsidie moesten we aannemeli)k
mal<en. Vcror clc Werl<groep zeli was het noodzakelijk
een reêel beelcl te krijgen van wat ons nog te doen
sttlnd, en wat ciaarr,oor noodzal<elijk zou zijn.
We ontkomen er niet aan op cleze plaats een over-
zicht te geven van de ontregelencle en schokkencle
gebeurtenissen in de tweede helft van 1999.
Halvcrwege dat jaar, toen we op het. punt stonden
daadwerkelijk aan de taken te beginnen, wercl het

bestuur getroffen door hct overlijden van bestuurslid

Wim Scheurer en cle constatering van een levensbe-
clreigencle ziekte bij voorzitter Hans Donkersloot. ln
die periode werd ook bestuurslid Karin Bruggeman
clie, naast het beheer van de Lanclelijke Telefoon een

zeer actieve bestuurslunctie hacl, cloor een zoge-

noemde tia piedwongen het rustiger aan te doen. Op
1 januari 2000 was het alschcicl geplancl van het
merencleel van het oude bestuur, men hacl er irnrners
allen een periocle van langer clan vij[.jaar op zitten.
Het werven van nieuwe bestuursleden ging zeer

moeizaam, opvolgcrs waren in het najaar van 
.l999

nog niet in ziclrt. Door cle omstancligheden geclwon-
g,en moest het zittcncl bestuur een appèl doen op een

aantal mensen om, al was het dan tijdehjk, zit ting te
ncmcn in het bestuur.

Eincl 1999 werd een van de twee coórdinatoren ziek,
hetgeen een paar maanclen later helaas resulteerde in
zijn vertrek bi1 de Werkgroep. Daarnaast bezorgde cle

r-,veldlacht van de Íinanciële aclnrinistratie, clie voor'-
taan met een nieuw cornpLlterplogramma beheerd
zoll gaan worclen, voor onvoorziene complicaties.
Voeg bij clit alles de voorge nomen koerswijziging
richting cleelname aan cle pr"rblieke cliscussie, cle

onduicleli1kheclen in de concretisering hiervan, clc

bijbehorencle verlangcle cuLtr"ruromslag in de vrijwilli-
gersactiviteir.en, en het r-nag cluidelilk zijn dat in cleze

periode een zekere vertwijfeling zichtbaar kon wor-
clen.

Marcel Kcmp, clic namens de Contactgroep Kinderen
van Duitse Militairen in het bestuur was gekornen,
nam de taken als (voorlopig) r'oorzitter op zich. In
de ronduit moeihjke en onzckere periocle van halver-
wege 1999 tot eind 2000, hecft hij samen rnet

Jacqueline Bonekamp, en in een latere Íase Wil
Bcrnarcls, Frida Keerscmal<cr en Marijke Hockman,
niet alleen de reguliere bestuurstal<en op ziclr geno-
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men, maar ool< cle verienging van de subsidie weten

te bewerkstelligen.

"De tweede subsidietermijn, op de valreep"

De evirluatie van cle periode 1995-2000 in juli 1999

werd nog geschreven door Hans Donl<ersloot. Hierin
constateercle hii clat ecn aantal cloelstellingen uit het

begin van de sr"rbsiclieperiocle zijn verwezenhlkt: cle

bekendhe id van de Werl<groep was grol-cr geworden,

cle sarlenwerking met anclere organisaties rnet
(geclecltelijk) vergelijkbare belangen was aantnerke-
lilk verbetercl en de regionale sprciding van cle

Werl<groepactiviteiten was toegenomen. Er was een

begin gemaal<t met een op stabiliteit gericht vrilwilli-
gersbelcicl. Wat betreft cle algemene hulpverlcning
kon na cleze periode vastgesteld worden clat cle

inhouclelijl<e l<waliteit ten behoeve van cle cloelgroep

nog aanzienli jk kon verbeteren.

Eén van cle conclusies was ook dat professionele

onclersteuning in deze fase nog niet gemist kon wor-
clcn. Niet allcen waren de voorwaarden daartoe, zoals

clie cle Werl<grocp voor ogen stonden, nog niet
bereikt, maar lllet de afnenrende beschikbaarheicl van

vrijwilligers verl-cgenwoorcligcle het kerntoor in clc

loop van cle.laren de continuiteit in het vastlegÍlen en

vergroten van cle kennis orïtrenl de problematiek
van cle 'kinclcren van foute oudcrs'. Wel lag er

inmicldels een uil-gcwerkt voorstcl om cle laciliteiten
van Herkenning op termiin oncler te brengen bij het

ICODO, dat immers gespecialiseerde hulp bicclt aan

mensen clie clirect en indirect door de gevolgen van

cle oorlog zijn gctroffen.

ln september I999 kwartt Itet acLiviteiLerrprL'Blálllllla
voor het jaar 2000 toÍ stand. Daarin is ook in grote

lijnen uiteengezet wat, tot 2004, dc belangrijkste
taken van de Werkgroep zijn om de eigen overbodig-
heid (als maatschappelijke instelling én als gesubsidi-
eerd orgaan) op termijn mogeh;k te maken. De over-
heicl stree[t ernaar in 2004 alle categorale hulpverle-
ning, dal wil zeggen al cle voor de verschillende cate-

gorieën bestaande organisaties, oncler [e brengen bij
cle algemene geesteli jl<e gezonclheidshulpverlenin g.

Met de visie clie in dezc verslagen en voorstellen clui-
delljk gernaakt wercl, l<on het bestuur cle minister
ervan overtuigen clat de Werl<groep nog st"cccls een

onmisbare functie vervulclc in cle'normalisering' van

de gevolgen van de collaboratie. Zo l<wam op cle val-
reep van de eeuwwisseling een tweccle subsiclicLcr-

mijn tot stand.

"Tot op het allerlaatst"

De verslagen en voorstellen clic de minister hebben
overtuigcl, zijn in overwegencle mate [ot stand geko-

men cloor cle cloelgerichte en cleskunclige inzet van
Hans Donkersloot. Ool< in de periocle clat hr.1 al vol-
ledig in beslag wcrd genomen door cle strijd tegen

zijn ziekte, wist hi1 het bestuur nog te wijzen op cru-
ciale voorwaarclen voor cle verlenging van dc over-
heiclshulp. Het voorLbestaan vau Flclkenning als

doelrnatige hulpclrganisat ic vormclc voor Herns een

belangrijke nrotivatie. Het ging lrem aan ziin hart. In
die laatstc maanden voor zijn clood op I lebruari
2000 stelclc hii cle betekenis van het'loute' lamilie-
verleclen voor zichzelÍ'nog scherper dan hÍj al deed.

Hij zag claannee ook helcler voor zich wat cle

Werl<groep l<on bijclragen aan de verwcrl<ing van de

gevolgen van cle oorlog, bi.lclragen aan onclersteuning
rran lotgenclten cn aan de clialoclg meL ancleren. De

ontwikkeliug clie I lans cle laatste.jalcn als voorzitl,et'
van cle Werl<groep doormaakte , steldcn hem in staat
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juist een begin van een nieuwe persoonh.lke vnjheid
te ervaren. Het is schrijnend te weten dat die vrijheid
hern daagde, rnaar dat hij er niet volledig aan toege-

komen is.

"Vier Kerntaken"

De vier kerntaken voor de periode 2000-2004 zoals

die in het subsidieverzoek zijn vastgelegd, betreffen:

1: Intgenotencontact in ecnbeschcrmde, veiligc, ornge-

virrg. Nieuwe belangstellenden moeten ín staat gesteld wor-
den hun verhaal te doen in een omgevíng die hen daartoe

alle ruimte bíedt en tuaann voldoende entanngsdeshundig-

heid aanwezíg ís om hcn de gelegenheid te geven op hun

eígcn maníer hel verleden een plaats te geven.

2: Een vnjwílligersbeleid dat gencht is op het voortbestaan

v an een vijwilligersot'ganisatie voor lotgenotencontact na

2003.

3: lntegratíe van de zorgvoorcieningen in de rcgulierc

hulpverlenurg voor ortrlogsgen olJenen. De expertise en de

crvanngscleshundigheid zoals díe de aJgelopen twinitg jaar
bij Herhenning zijn geg'oeid, moeten tvorden ttndergebracht

cn v ersprcíd hi.j de lntlpv c rlening.

4: De bevor defing van emancipatie ín brcde zin door het

ctat'E:aan van dialoogmet anderen enhet deelnemen aan de

ltubliehc discussic.

Het nieuwe bestuur, dal op I januari 2001 is aang,etre-

den, heeft zich, na uitvoerige discussies, vastgelegd op
activiteiten die gericht zijn op verdere integratie. Het
meest effectief litkt hel daarbij om zich te richten op de

taboes die er nog zijn.

"Grijs verleden, de commotie"

Exemplarisch voor die taboes zijn de perikelen rond-
om de publicatie in het voorjaar van 200I van "Grijs
verleden" van Chris van der Her;den. Hierin wordt
eigenhlk gepleit voor het in kaart brengen van de

overwegende grijstinten waarin het doen en laten
van de Nederlanders in de jaren 1940-1945 te vatten
is. Talloze schakeringen van grijs die, tussen de zwar-
te en witte polen die de oorlogstijd hebben g,econser-

veerd tot een even rnonumenl-aal als ontoeganl<elijk
verleden, te weinig zichtbaar en erkend zijn. De

mogelijkheid het grijze verleden genuanceercl en in
detail te tekenen, is immers voorwaarde voor cle vol-
gende generaties om dit verleden, en cle inderdaad
monumentale betekenis ervan, levend te houden.
ln de reacties op de publicatie van Grijs Verleden
manilesteerde zich eens te meer'het verzet'tegen
aantasting van het al decennialang bestaande gepola-
riseerde beeld van de oorlog. Eens te meer wercl ook
getwr.lfeld aan de inLenLies van cle auteur, immers
kind van een '[oute'vader. De commotie rond het
boek richtte zich vooral op de mogelijke aantasting
van oude vanzellsprekendheden, het verschuiven van

grenzen van wat hierin mogelijl< en wenselijk is.

Daarbij werd zichtbaar clat dc stand in de weten-
schap niet spoort met de vanzellsprekendheden in de

publieke opinie, die nu eenrnaal nog steeds een poli-
tiek gewicht hebben dat veel onderzoekers cloet

[erugdeinzen.

"Van grijs naar genuanceerd"

Vanuit de Werkgroep is het idee ontstaan om te pro-
beren in samenwerking met het NIOD, het
Ilistorisch Nieuwsblad, wellicht met Chris van cler

Heijden, te werken aan een omslag in het denken
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Diclt Woudenberg: Dick was voorzitttï
in dc rocrigc pcriodc 1982-1994. Vooral

in dc btginpeliode was cllc verontler-

slcldc hcrlrcanirrg vq,n tlhoctr ooh vaah

ccn Dron vrrn misverstcndcn. Dic[ wisl
g:luhhigbijrc icdcrccn aon lc s;rrrhcn

rrr dc ttgcnstcllirrgcn ondcrgcschiht tc

nrrdrcn aarr ircl gcnrecnschappclijI

bclang. Vtor wlcn was Dich, bchalvc

lotgtnoot toch zoicts als ccn vatltr oJ eut
gntk bnttr En velcn van ons hafulcn

dan; woral in tlic jaray ccn oronn('
btlwcttc aan.

Marcel Kemp (1999-2001). Door
Hans gcvxrngrl hct |oor.ittct'sclulp (íj-
tblijh) oter ft ntmcn hrJt lrdarttl tlc

wcrkgrocp rlool ccn Tccr Twcux lttriodt
rvctcn itrcn lr:;lcpcn. Ëi'n {ccr nroriil
Drc lrdslrr.Íslyisscling, dn lrcslririrl|Lc
lror:rsvcrandcdng, ccn onzclrcrr subsi-

dievcrlcrrging, zicftc vrifwilligers cn ccn

ziehr: hailoornlcdevte rku', dt<b n cen

sterh rrppèl (tp zijr doortastctltlhekl. Op

I -I -2001 cchte4 rvds cr dcn zo gocd als

nicuh, cn cllhousidsí brsluur; íld srbsi-

die rvcs vcrlcrrgd en is cr ccl cdnldl
bestuurlijhe ftelntchcn lastEstcld dic

ccr drridclljkc lijn aanbtcngat in wc.t

oils nog Íc d.ot:n staal-

Hans Donhersloot (19q4-2000). Hans
nanr het br'sluur vrtn Diclr ovcr locn
Hcrlrcnning al mecr btlttnd cn gí:a(.cclr-

lccrrl wa-s. OJdc sterlr ralioncel ingc-stcl-

rlc, cn vccljongoc , Htnts Tich hon
nlcldn nrdl ziyn chcrisnrrrtischc voorgcn-
gcr was nog wcl .ldnlci.lirry voor vclcn
bt twi.iJcl. Zijn btstuurlijhc cn politichc
itrzichlcn cchad; in conlbixdtie nlcl ccn

soms.longensachligc chcrnrc, narncn al
sn( l icd('k' í(il?{ ling w(g. Hcrhdnning
vesligdí zich, mcf naDld dool Flrrns, ais
ccn slcrhe orgrrnisc tic, zow(:I naor
binncn als nuar buitctr. lrr 1999 ttctzl
bi,i iians cor dodclijhc ziclre gcconsta-

tcertl- Dsaroan ovtrlcccl hij o1t tlitstkrg
I Jebruuri 2000.

Erwin PuÍs (2001-). Voor Erw]n go,f

htt itbe tlat dt werltgrocp 7ou vetdwij-
nen omtlat crget'n bcsltrrr nrccl was dc

rloor:slcg onr zich heschihbtutr tc stt:llat
ctls wrttTillct'. Arrn de slrrg n:rt (t1 zo

1;ot'rl rtls vrrnit'rrrvd hcstuur hontt 2iiu
ervnrirg ols rnanagcr dc utrtgrtrcp in
dtzt ptrbdc lccrgocd van pns.

sllCHilrJ6
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over de oorlog en de gevolgen daarvan, waardoor het
mogelijk is voor de groep van'[outen'en familie het

verhaal te doen binnen een algemeen en dus publiek
kader dat voor henzelf herkenbaar is.

Grofweg wordt de zwart-witte norm van professor

De Jong daarbij ingeruild voor het zwart-grijs-gnjs-
witte kader van Van der Heijden. Simpel gezegd is

het voor de meeste mensen die 'fout'waren in de

oorlog onmogehjk om een plaats te vinden in het

schema van De Jong, omdat dit te karikaturaal is.

Het is echter heel goed mogelijk om, in het besef van
de fouten die gemaakt zijn (welke dan ook), een

gerechte plaats te vinden in het schema van Van der

Heijden. De ene norm nodigt beslist niet uit om te
vertellen, terwijl de andere dat juist wel doet.

Een omslag in het denken over de oorlog waardoor
het mogelijk wordt het grijze, en in ons geval vaak

donkergrijze, verleden een plaats te geven, door-
breekt de nog bestaande taboes, Een geaccepteerde

vorm van invulling van het grijze verleden maakt ook
dit verleden toegankelijk voor volgende generaties.

Paul Mantel
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De hinderen van Duitse militairen en Nederlandse moeders deelden vaah niet in het huweliihsgeluh.



I KINDEREN VAN DUITSE MILITAIREN I

EMOTIES SPELEN NOG ALTIJD EEN GROTE ROL

S
inds iuli 1998 vindt de Contactgroep Kincleren

van Duitse Militairen (CKDM) onclerdak blj de

Werkgroep Herkenning,. De g1oep kinderen van

Duitse urilitairen werd opgericht in 1990, maar

is altijd een vereniging in oprichting gebleven. De

mocilijkheclen die kincleren van Duitse militairen en

Neclerlanclse moeders onclervinclen bij cle verwerklng
van hun achtergrond, houclen uiteraarcl verl'land met

dezellde mechanisrnen die voor'kinderen van loute
ouclers' spelen, al zijn er ook ltlangnjke verschillen.

Kinderen van Duitse rnilitairen clclen om te bcginnen
een niet te verbrcken verbonclenheid rnet gebeurte-

nissen waaraan zii persoonhil< part noch deel heb-

ben, maar die op traumatische wiize gedurencle meer

dan vijf jaar leven en doocl van miljoenen mensen in
Europa hebben bepaald. Hoewel in principe iecler-

een via ouclers o[ grootouclers op

een bepaalcle manier met WO ll
verbonden is, blilkt deze verbon-
denheid vooral een grote rol te
spelen bii nakomelingen van

daders en van slachtoffers. De

intensiteit van dc gevoelens van

woecle en haat, wrrnhoop, schaam-

te en schuld, vcrbijstcring cn

onmacht, clie het leven van inclivi-
cluele burgers geclurende cle oor-
logsjaren kenmerkten, nraakte het

in de periode vlak na de oorlog.iLrist bij de meest

direct betrokkenen moeilijk om ze te verwerken.

Het is dan ook niet verwonderliik dat zelfs nu - ruim
vrjltig jaar na ciato - een deel van de emoties nog

altijd openlijk o[ meer verborgen een rol speelt bii de

rrreL claders/nreelupe ts (en ook slachtoffers) verwante

tweede (en zelfs derde) generatie.

"Niet alleen zwijgen"

Het zo kenmerkencl zwijgen als antwoorcl van vele

van de ouders op cle naoorlogse collectieve woede en

minachting, kennen cle meeste van de kincleren van

Dr-ritse militairen en Nederlandse moeders (net als
'kincleren van foute ouders') uit eigen ervaring. ln
onze sit-uatie had het naoorlogse zwrjgen nog een

speciale eigen kleur. Het had nameli;k tot gevolg clat

niet alleen geen normale communicatie tussen

ouclers en kinderen over'het gebeurcle' kon plaats-
vinden, maar clat ook de voor elk kind zo nooclzal<e-

lill<e helclerheicl over het ouderschap zelf op z'n
minst vcrstoorcl en vaal zells geheel verclonkere-
maancl wercl. Velcn werden als baby algestaan aan

familicleclen ol vreemden, kwamen terecht in kinder-
tehuizen, ol vormden hct 'startkapitaal' voor een na

de oorlog haastig door de moecler gesloten huwelijk
met het oogmerk om een'zo gewoon mogelijk'gezin
te stichten.
De bochten waarin moeclers e n stie lvaclers of verzor-
gers zich wrongen om cle schijn van normaliteit hoog
te houden, grensclen aan het ongcloofir1ke. Er zijn
kincleren clie het gcheim rond hun afkomst bij het

einclexamen aan cle vreerncle naam op het cliploma
nrerl<ten. En er ziin er die zich een leven lang
'anclers' clan hun broers en zllsters hebben gevoelcl.

Er ziin er lenslotte ook die pas na de doocl van hun
moeder iets van cle ware toedracht rond hun verwek-
king en geboorte g,ewaar werden.

"Verwerking: wie was mijn vader?"

Naasl de gevoelers clr vlagcll die sarrrcrrlralrlicn lllct
de oorlog zijn er dus gevoelens en vragen roncl cle

?
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T KINDEREN VAN DUIl'SE MILITAIREN I

identiteit. Wie was rnijn vader? Wat heeft hii gedaan of
gelaten? Als verwerking te makcn heeft met communi-
catie, dan is duideliik dat met een zwijgende
moeder/omgeving en bij gebrck aan een vaderlijk acln:s

dit proces nog eens extra onder druk komt te staan.

Volgens schattingen van adoptiedesl<undige Prof. R.

Hoksbergen zouden er zo'n twaalf- tot vijÍriendui-
zencl kinderen van Duitse militaircn en Nederlandse
tnoeders moeten zijn. ln de acht jaar van het
bestaan van de groep ziln hooguit ir-r totaal tweehon-
dercl van hen bereikt. Er is inderdaad rnoecl voor
noclig orn, buiten de moeder orn, bij far-nilie of vrien-
den, of bij particulierc, ol overheidsinstanties, te pro-
beren cle identiteit van de vader te achterhalen. Het
wordt niet zelden als conlronterend gezien en als

verbreking van de loyalireit beleeÍcl. Degene die zou
verwachten dat de overheid ol hulpverlenende
instanties zich begripvoller zour opstellen, vergist
zrch: als je niet het gevoel knjgr regengerverkt te
worden omdat je een kincl van een Duitser bent, dan
loop.je altr;d nog de kans op reacties in cle sfeer van:
"Waar begint u aan?.... zou u dat allemaal wel opra-
kelen?... Wat wilt u eigenlijl<, u hebt toch zelÍ'een
gelukkig gezin?

"De zoektocht: nog een lange weg te gaan"

Naast het leren omgaan mer de ieirelijkheid van de

eigen verbondenheid met WO ll, is cr dus de zoek-
tocht naar de eigen vader. Eigenh.lk rnoet cle volgor-
de worden omgekeerd, want voor de meesten begon
het proces met het zoeken, lotgenoten ontmoeten en

.je verhaal soms voor hel eerst kwilt kunnen. Pas in
het verlengde hiervan kan er langzaam iets groeien
van verwerking - en daarmee samenhangencl bevrij,
cling - van schulclgevoclens en van het kcnrncrkende

'er niet mogen zijn'.
Wat de zoektochten betreft is cr nog een lange weg te
gaan: de regels voor de privacy worclen in Nederland
en in Duitsland zo strikt gehantecrd clat archieven ilr
het geval van kinderen van Duitse militairen zelclen
geopend worden. De contactgroep zal zich in de
strijcl om dit'recht om te weten'blijven onderschei-
clen van de rest van Herkenning, al hopen de men-
sen van de contactgroep op ondersteuning en claar-
mee op meer'maatschappeliik gewicht'bij hun eis
tot openheid.

Op belangrijke punLen staan'l<inderen van loute
ouders'en kindercn van Duitse militairen er cchter
hetzelfde voor. Er was bij sornmige lotgenoten enige
aarzeling over aansluiling bii Herl<enning: lang niet
alle moeders hebben een nationaal-socialistiscl-re
achtergrond, sommigen waren gewoon verlielcl op
een (Duitse) man. In de praktilk ondervonden vrij-
wel alle l<indcrcn van Duitsc soldatcn, clic dc con-
tactgroep bekencl zljr-r, eenzelfcle soort. bejegening als
'kinderen van Íbute ouclers'. Een bejegening clie

teruggaal op de pijnliike lotsverbonclenheid van
daders en slachtoÍïers tóén. Een bejegening die,
zeker vlak na de oorlog, nict anders vcrtaalcl kon
worden dan met behullt van cen vast en st igrnatisc-
rend patroon van clenken in t-errren van 'na[ionaal-

socialisme Duitsers-[out'.

"De contactgroep toegelicht"

De contactgroep is erg beperkt gebleven: zo'n 25 rot
30 linancieel bijdragende leden. Na gelukte (of mis-
lukte) zoel<tochten haakten velen wecr aÍ'. Het blillt
kennelijk voor veel mensen belastend om met deze
achtergroncl 'aan het werk' te bhjven. Als.je het pro-
ces dat zij cloormal<cn, echter als een ernancipatie-
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I KINDEREN VAN DUITSE MILlTAIREN I

proces ziet, kunje dit gegeven ook positiever duiden.

Wanneer je hebt aanvaard dat dingen nu eenmaal zo

zijn, je errnee naar buiten bent gekomen, en als van

binnen de overtuiging heelt post gevat dat.lijzelf een

waardevol mens bent die beoordeeld moet worden op

je eigen daclen en niet op die van je ouders, dan moet

ie misschien op een bepaald momenl ophouclen jezelf

telkens nadrukkelijk als'anders' en met een'probleem'

te profileren, om niet het risico te lopen het beeld in
stand te houden dat de 'ander' van.ie heeft. Kinderen

van slachtoffers zijn niet automatisch en zeker niet op

clezelflde manier ook slachtoffer, en datzelfde geldt ook

voor kinderen van daderímeelopers. ln dit opzicht is

een zelfhulpgroep als de contactgroep er een, die als

het goed is voortdurend werkt aan haar eigen overbo-

digheid. Voorlopig h.1kt dat laatste ideaal echter nog

niet bereikt, en zijn er gelukkig mensen die doorgaan.

"Ondersteuning bij zoektochten"

De laatste.jaren bestaan de activiteiten voornamelijk
uit ondersteuning bii de zoektochten en uit tweemaal

per jaar bijeenkomsten waar nieuwe lotgenoLen hun

verhaal l<wij t kunnen. Specifieke gespreksgroepen

met het oog op de verwerking waren er vooral de

eerste jaren. Mede door het ver uit elkaar wonen
van de leclen van de cloelgroep en het ontbreken van

voldoencle gekwalificeerde gespreksleiders bleek het

moeih.lk om gespreksg,roepen continu in gang te

houden. De leiding van de conLactgroep bezint zich

dan ook op veranderingen en hoopt van de expertise

bij Herkenning te kunnen profiteren. Tenslotte: een

aantal jaren geleden heeft de Contactgroep KDM
(CKDM) het initiatief genomen een aantal zusterorga-

nisaties voor overleg uit te nodigen. Dit overleg

waarirr KOMBI, Ilerkenning, hetJIN Qapans
lndische Nakomelingen). Sakura,

Bevrijdingskinderen en CKDM participeren, bestaat

nog steeds en heeft mede geleid tot het begin dit jaar

ontstane brede platform waar alle groepen tweedege-

neratie-kinderen-van-de-oorlog elkaar ontmoeten.
Deze gang van zaken illustreert hoezeer bil de vaste

kern van de contactgroep de interesse en betrokken-
heid altijd verder gingen dan bezig zijn met alleen de

eigen zoektocht.

Marcel Kentp
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I DE VRTJWILLTGERS I

..ZONDER VRIJ\MILLIGERS GEEN WERKGROEP HERKENNING''

o-s

UJ

e Werkgroep Herkenning was er niet geweest

als niet vanaf het eerste begin de vrijwilliger
zich had aangediend. Volgens Ds. Klamer
was inzet dringend nodig om 'verscholen'

kinderen van in cle oorlog politiek foute ouders aan-

dacht te geven. Er moest aandacht komen voor "een

van de meest door god verlaten
grocpen". Zonder Dick
Woudenberg, Duke Blauwendraad,

Tine Bookelman, Gonda Sche[fel-

Baars, om maar een paar bekende

namen te noemen, zou hetgeen

Ds. Klamer in l98lpropageerde ,

geen kansen hebben gekregen.

Dan zou er geen telelonische
opvang zijn gekomen. Dan zouden
er geen gespreksgroepen zijn ont-

staan en geen weekenden georganiseerd. Dan zou er

geen subsidie zijn verkregen om de kantoorfuncLie,

die past bij elke organisatie uit- te oefenen.

"Als je al drie zinnen achter elkaar kon zeggen

werd je al gevraagd".

Jacqueline Bonekamp, al sinds 1983 actief en nog

steeds erg betrokken bg de Werkgroep, werd al snel

na de start als vrijwilliger gevraagd. Ze gingvoor het

eerst naar een weekend voor contacten met lotgeno-

ten in een klooster in Ossendrecht. Het was een val.l

de eerste weekenden van de Werkgroep. Heel druk,
heel emotioneel. "Er waren weinig vrilwilligers om

een groep te begeleiden; iedereen zat nog in een ver-

werkingsproces". Jacqueline had wel ervaring met

het begeleiden van praatgroepen, maar zonder daar

zo intens en emotioneel bij betrokken te zgn. "Als 1e

al drie zinnen achter ell<aar kon zeggen werd.je al

gevraagd", zegt ze nu gekscherend. Zo ergzar" men te

springen om vnjwilligers. Ze heeft er nooit spijt van

gehad, dat ze Ja' zei. Ze begeleidt nog steeds groepen
met veel plezier. En zoals het haar is vergaan zo zal

heL bii veel vrijwilligers zijn geweest.

Momenteel telt cle werkgroep die deze primaire taal<

verrichl zo'n 25 tot 30 vrilwilligers. VijI voor de tele-
fonische hulpdienst en zo'n vijf en twintig als regio-
en groepbegeleider.

"Iedereen luistert naar elkaar
en de herkenning maakt vrij"

Een emotioneel wankele periode, een scl'reiding, ver-
lies van werk is kennehjk een tijd waarin oorlogsher-
inneringen makkelijk de kop op kunnen steken.

Mensen komen soms bij het RIAGG terecht en daar

wordt de scheidingsproblematiek aangepakt. Tevens

kan, voor de oorlogstrauma's verwijzing naar

Herkenning plaatsvinden . "Zo'n gemengde hulpverle-
ning levert het meeste op", isJacqueline's ervaring.
In de groepen, waar niet wordt gewerkt op therapeu-
tische basis, raken lotgenoten voor het eerst van hun
leven hun verhaal kwijt. ledereen luistert naar elkaar
en de herkenning maakt vrij. Jacqueline: "Deze b1-
eenkomsten zíjn onze kracht geworden. Je ziet men-
sen veranderen, steviger worden, ze verliezen hun
schuchterheid". Ze begeleidt zo'n I à 2 keer per jaar

een gespreksgroep, die wat haar betreft het liefst
bestaat uit zo'n acht personen, minimaal vier. Meestal

komt men bij haar thuis bij elkaar op een avond van
B tot lO uur, vaak onder begeleiding van twee vrij-
willigers. De eerste twee bijeenkomsten zijn elke
week, daarna om de 14 dagen. Jacqueline rekent
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even snel uit, dat zij zo'n 70 à B0 lotgenoten op
deze manier tot nu toe heeft begeleicl. Voor de totale
groep begeleiders zou clit een aantal van om en nabij
de 2000 iotgenoten zijn, clie eindelilk hun verhaal
hebben kwijt gekuncl,weekenden en Open dagen
meegerekend.

"Ander vrijwilligerswerk"

TWee mensen houden momenteel cle bibliotheek en

archief op orde, op kantoor werken clrie vrUwillig,ers,
die het adressenbestand 'up to date' houclen en zor-
gen voor bijv. de vcrzencling van het Bulletin. Voor
de website: www.herkenning.nl zi.in zo 'n drie vrij-
willigers in toLtw In het bestuur zil"ten acht vrijwilli-
gers. Er zijn vier mensen die het bulletin ' maken'.
Ook wordt nopial eens een beroep op vrilwilligers
gedaan voor een brjdrage aan raclio cn T.V- uitzen-
clingen. O.a. Mieke de Groot werkte mee aan het
T.Vprogramma "De Buitcnlvcrcld". Aan hcr 1-.Vpro-
gramma'Ronclom 10'hecft cen aantal fitensen mee-
gedaan. "Corry van Dijk heeft toen in twee uirzen-
dingen behoorlilk haar nek uitgestoken", aldus

Jacqueline. Het kostte Corry heel veel nawerk.
Brieven, telefoont jes.

Ook de jaarh;kse clodenherdenking op de Dam in
Amsterdam op 4 mei, 'de erkenning'wordt door
vrijwil ligers bezocht.
Eén keer per jaar worclI cloor alle vriiwilligers een
weekend georganiseercl en twee keer per jaar een

open clag. Begeleiders van clie groepen zijn ook weer
allemaal vrijwilligers.
Ten slotte kan niet onvermeld blijven dat nog al wat
boeken van vnlwilligers ziln verschenen. Duke
Blauwcndraad-Doorduyn schreel haar eigen verhaal
op in: "Niemandsland". Miekc c1c Brcc schrccl:

I Dr VRTJWtLLtGET{S I

"Het vreseh.lke zwijgen". Goncla Sche[Íèl-Baars publi-
ceerde "Het verleden voorbij". ï'ees Vorst deed
onclerzoek bii de populatie van Herkenning. De
resultaten claarvan publiceerde zij in: "Daar praat-.je

niet over".
"Als.je je als vrijwilliger aandient is vaak niet goecl [e

overzien waar.je aan begonnen bent", weet

Jacquelirre uit ervaring. Zrj vindt dat deze mensen
wel eens wat meer in het zonnetjc gezet ntogen wor-
clen. Het kost veel vrije tiid, en soms doet men het
naast een volledige baan. Een enkeling is geen lotge-
noot.
In totaal beschikt de Werl<groep over ongeveer 50
vrijwillige krachtcn

"Terugkrijgen en doorgeven"

Jacqueline is erg blij door de Werkgroep goed gehol-
pen te zijn. "lk heb vcel geleerd en ben sterk gewor-
dcn en dat wil ik doorgeven". Ze vinclt het ook rrog
steecls leuk werkgroepen te begeleiden, "Ornclat je
mensen zo ontzettend ziet opknappen. Ze komen
"stuk" bii je en gaan "stevig" wcer weg. Ze organisccrt
ook avonden voor echtparen. "Dan kan de andere
partu aan een lotgenoot eens einclelijk kwiit hoe
moeihlk het soms kan zrln orn mcl ccn partner met
deze achtergroncl te leven", want- een uitlaatklep ook
voor cleze lotgenoten is ze van harte gegund. Daarom
werl<t ze er in haar gespreksgroepen naar toe, dat
clcelnemers hun oorlogservaringen aan hun kinderen
bekencl rnaken. "Anders houden ze een geheim in
stancl en dat is niet goed. Dit is o.a.een van de reclc-
nen dat cle clerde generatie bij ons heeft aangeklopt."
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T DI I'WEEDE GENERA-IIE I

..WAAROM IS DE ENE TWEEDE GENERATIE ANDERS DAN DE ANDERE?''

S
incls ik lid ben van l-lerkenning, word ik regel-

matig aang,esproken als behorencle tot cle clerde

generatie. lk ben van l95B en dat maakt rntj als

kind van een'[oute'vacler, dus tweede genera-

tie, bh'1kbaar anders dan mensen clie voor, in ol vlak
na de oorlog ziln geboren. Hoe zit het eigenliik met

dat onderscheicl tussen de generatics? Het simpelc

gegeven dat.je al clan niet l<incl of
kleinkind van een 'loute'oucler

bent, is bliikbaar nieL genoeg om
je in eén van bciclc categorieën in
te clelcn. Waaronr is de ene tweecle

generatie anclers dan de andere?

hunne niet waren. Ik ben nooit door andere kinde-
ren uitgescholden, gepest bedreigd ol uitgesloten
omclat mijn vacler'[out'was geweest. Oudere lotge-

noten clie clat wel hebben meegemaakt, zullen vannit
clie ervaringen bij elkaar een herkenning vinclen clie

ze bij de jongeren missen.

Wii, de l<inderen van de iaren viiftig, zestig en zells

zeventig komen uit een ancler tijclperk: clc opbouw,
vooral niet terugl<ijl<en maar schoucle rs eronder, en

later het protest en het ik-ti.ldperl<. "Wat hebben zi.j

nou meegemaakt?!", vroegen velen van cle oudere
twceclc generatie zich af. Dat is nu vclor mij als'l<incl
van' r'edelijk eenvouclig te beantwoorden. lk ben

o;lgegroeid met een gehcirrt in een gezin waat'in nau-
welijks werd gecommuniceercl, onwel-encl, zonder
verleden of familiegeschiedenis, explosicve situaties

thuis, en - toen ik het wisl - loyaliteitsconflicten,
schaamte en schuld.

"Het verschil is groot"

Ik heb wel het grote geluk 'ouclere .jongere' te zi.in in
een tilcl clat therapie bi;na net zo gewoon is als boocl-

schappen doen. lk heb ook nog het'geluk'gehad dat

miin therapeule erop aanclrong contact op te nemen
met cle Werkgroep, waar ik clankzl de gesprel<kcn

met oucleren cn leeltiiclsgenoten cle puzzel heb kun-
nen leggen.

Voor de ouclere tweede generatie is dat wel anclers

geweest. Zil hebben veelal op eigen kracht zeer

ingrilpencle ervaringen moet-en verwerken. Hun kin-
deren komen nu bij cle Werkgroep. Deze kleinkincle-
ren, cle zogenoemdc cierde generatie, staan ver van

de oorlog. Natuurlijk is het ook voor hen erg pijnh3k

zich te realiseren dat hun opa of oma heeft meege-

Y

Het verschil is waarschijnh.;k niet
oÍ'.je kincl of kleinl<incl 'van' bent,

maar o[ je cle oorlog hebt meege-

maal<t o[ cle directe gevolgen van

s

s-
s-

cle collaboratie aan clen lijve hebt onclervonclen.
Mijn ouders hebben ell<aar leren kennen nadat miin
vaclcr ziin straf had LlitÍ{ezeten. Hoewel hij nooit
alstancl heelt gedaan van zijn oorlogsverleden, wilcle

hij met miin moeder ecn nieuwe start maken.

Tegenover ons, de kincleren, bestoncl het verleclen

nict meer en het duurcle Lot miin zevcntiencle voor il<

erachter kwam wat ziln geschiedenis was. Het

geheim wcrd goed bewaard. Ook in hct clorp waar

wij een cleel van onze.jeugcl doorbrachten en waar

zijn lamilic als'fout'bekend stoncl, hebben wij als

kinderen lange trld niet-s gemerkt.

Dit typeert neteen een belangnjl< verschil met cle

ouclerc tweede generatie. Zij hebben zell als onschul-
clige in een kamp g,ezeten, moesten vaak een geheim

bewaren ten opzichte van cle buitenwereld ol werclen

anclerszins direct aangesproken op claden die de
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werkt aan een misdadige oorlog. Toch ligt het pro-
bleem voor deze generatie anders. Het loyaliteitscon-
flict br3voorbeeld speelt op een ander niveau dan mer
een ouder en hlkt in dat opzicht minder ingnlpend.
Zij hebben in het gezin waarin ze opgroeiden
gevoeld dat er iets aan de hand was. Zíj zljn g,econ-

fronteerd met de problemen van hun ouders, maar
konden niet benoemen waar dat aan lag. De ouders
hebben het veelal niet bespreekbaar gemaakt. Het is -
nog steeds - geen onderwerp dar ouders makkelijk
aansnijden. Ook nu nog worstelen mensen met de
vraag of en wanneer ze hun kinderen vertellen dat
opa fout was.

"Wat komt waar vandaan?"

Deze derde generatie heeft het in een bepaald
opzicht erg lastig. Hun problemariek is uitermate di[-
luus en moeilijk te herleiden tot specifieke gebeurre-
nissen of situaties. Zlj ziy't geconfi'ont-eerd rrret cie

complexe verwerkingsprocessen van hun ouders,
zonder dat ze er weet van hadden. Een directe link
naar de oorlog is nauwelijks te leggen. Toch komen
ze na r Herkenning, omdat ze het gevoel hebben dat
de gevolgen van de oorlog een belangrijke roi spelen
in hoe hun eigen persoonlijkheid is gevormd, dat de
problemen waarmee hun ouders worstelden aan hen
zr.ln doorgegeven. Ze hebben her gevoel dar ze met
iets zijn opgescheept wat niet van hen is, wat nieL
stoelt op hun eigen ervaringen.
Tegelijkertijd worstelen ze mer de vraag in hoeverre
hun problematiek nu in relatie sraar rot de oorlog o[
dat ieder kind met hetzellde had kunnen zirren. Her
is een vraag die ook ik mrjzelf vele maken heb
gesteld. Wat komt waar vandaan? Wat bindt ons br.y

Herkenning? Het blijft lastig daar ecn anrwoord op te
geven. Misschien zoekt de derde generatie

I DE TWEEDE GENERATIE I

Herkenning op om dichter bij de bron re komen, om
hun ervaringen met generatiegenoten te delen, maar
ook om te ontdekken wat er achter de wereld van
hun ouders zit. In die zin is het waardevol dat de
verschillende generaties in de Werkgroep met elkaar
in gesprek kunnen komen, iet-s wat misschien in het
eigen gczin te beladen is.

Selma Hinilerdael

-18
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"WAAR ZITTEN WE EIGENLIJK MEE?"

anaf I985 rneldden zich geleidelijk meer
jonge mensen aan bij cle Werkgroep
Herkenning. Deze na-oorlogse generatie
bestond zowel uit kinderen als kleinkinderen

van 'loute'(groot)ouders. Sommigen zr1n zowel kind
als kleinkind.
Aanvankelilk werden de gespreksgroepen van deze

generatie binnen Herkenning voor
zover mogelijk op leeftr.ld inge-
deeld, zodat tweecle en derde
generatie soms in één groep aan-
wezig waren. Gaancleweg bleek
echter dat de problematiek van de

derde generatie anders lag dan die
van de tweede. Om deze reden
besloot het bestuur vanaf i995 de

derde generatie als groep te erken-
nen, en deze groep mensen de

ruimte te geven hun specifieke problematiek serieus
te nemen en te onderzoeken.

1995 was een symbolisch jaar, vijftig.jaar na de oor-
log. Dat gaf aanleicling tot veel publiciteit, waaronder
een televisie-uitzending over de 4 mei-herdenking.
Daarin werd een derde-generatiegenoot geinterviewd.
Deze aandacht heeft er waarschijnh.lk voor gezorgd
dat in die tijd veel dercle-generatiegenoLen zich meld-
den brj Herkenning. Rian van Ineveld en Selma
Hinderdael hebben daarop cle organisatie en opvang
van de derde generatie op zich genomen.
In 1998 werd besloten clat cle derde generatie het
best vertegenwoordigcl kon worden in het
Herkenning-bestuur door een lid van deze generatie.
Annemieke Zeilstra heeft cleze rol op zich g,enomen,

later nam Manlke Hoekrnan het over. Samen mel

Wendela Weidema poogt zrj nu de belangen van de
derde generatie tc behartigen.
Er worden gerniddeld drie keer per jaar dercle-gene-
ratiebijeenkomsten georganiseerd. Sincls 2000 heelt
de derde generatie een aparte rubriek in het Bulletin
van Herkenning.

"Taboesfeer belemmert openheid"

De derde generatie is brj uitstek opgevoed ir-r het
zwart-wit-denken.
De geschiedenis van de holocaust liegl, er niet om, en
het dader-slachtofferbeeld werd zowel op school als
claarbuiten overduidelijk meegegeven. De'loute'
Nederlanders waren per definitie een verdoemcle
groep. We schrijven waren, omdat er de laatste twin-
tig jaar, zij het rnoeizaam, toch pogingen worden
gedaan over t-e g,aan tot een nuancering van het beeld
van dc divcrsc gcbcurtcnisscn in cn

rond de Tweecle Werelcloorlog.

In de meeste gevallen maakte de

taboesfeer het voor onze ouders
heel zwaar om over dit deel van de

familiegeschiedenis openheid te
geven. Daarnaast waren de oorlogs-
en na-oorlogse ervaringen van onze

ouclers vaak dermate tralrmatisch
en met schulcl beladen dat ze nau-
welijks anclers konden clan die ervaringen verdrin-
gen. Vele dercle-generatiegenoten kwamen er clan

ook pas als volwassenen achter wat er bij hr"rn ouclers
enlol in hun gezin van herkomst gespeeld had. De

meesten van onze ouclers zijn zrch er doorgaans niet
van bewust clat hun verclrongen trallffra spanningen

?
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heeft veroorzaakt in het gezin en hebben hun trauma

ook beslist niet aan de kinderen door willen geven.

Met deze niet te plaatsen en dus onbegriipehjke
spanningen van cle ouders is de derde g,eneratie vaak

opgevoed.
Naast en door deze spanningen konden de ouders

agressief uitvallen, of andere voor kinderen beangsti-
gende emoties tonen. Sommigen konden door
psychosomatische, geestelijke of lichamelijke klach-
ten de zorg voor het gezin onvoldoende waarborgen.

Een reactie hierop is dat kinderen emotioneel voor
hun ouders gaan zorgen of onnatuurlijk vroeg een

eigen leven naast dat van het gezin gaan creëren.

Door cleze verstoring van het voor een kind wense-

lijke ouder-kindpatroon vindt de natuurlijke ontwik-
keling naar emoLionele volwassenheid op een proble-
matische wijze plaats.

Ook voor de derde generatie is het nog steeds heel

moeih.lk om de problematiek van het familiegeheim

te erkennen en er mee naar buiten te treden. Dat wrj

reèel gezien als kinderen en kleinlcinderen niet op

het verleden van onze familie aangesproken kunnen
worclen, is zo langzamerhand wel algemeen duide-
hjk. Maar dat het voor ons toch wel heel naar is dat

ons beelcl van onze vaak ook lieve opa's, otla's, ooms

en tantes, zo gruwelijk besmet is met de oorlog heeft

men doorgaans niet in de gaten.

De meesten van ons hebben al vroeg, leren zwijgen
over dat wat bil elk kind het lielste hoort te zijn,
lieve ouders, een goed gezin en lieve familie, de basis

van ieders bestaan. De stap naar zwiigen over jezelf

als kind en vaak ook nog als volwassene, over dat

wat jr.; graag wilt, waar jij behoefte aan hebt, is dan
met de bovengenoemde rol-omkering van zorgzaam-

heid voor je ouders bijna onvermijdeliik.
Velen van ons komen a1 vroeg met de hulpverlening

I DE DERDE GENERATIE T

in aanraking doordat het iosmakingsproces van de

ouders niet goed is veriopen en omdat. het zelíbeeld
en daarmee de zelfverzekerclheid - noodzakelijk voor
een goed functioneren, bijvoorbeeld in de maat-
schappil - te ver beneden het gemiddelde is.

Meestal worden leden van de derde generatie er door
de hulpverlening op geattendeerd dat hun aan alle

kanten verzwegen lamiliegeheim mogehSk de oorzaak
is van het feit dat ze zich niet o[ met zeer veel moeite
staande weten te houden. We worden verwezen naar
de Werkgroep Herkenning voor het lotgenotencon-
tact en daarmee een stuk verwerking. Wat we zien is

dat we snel na cle eerste kennismaking, herkenning,
erkenning en ontlading weer afhaken. Een gespreks-

groep van zelfs maar drie keer bliikt vaal< al geen

bestaansrecht te hebben.
Mogelijk komt dat doorclat het leven, brood op de

plank, het gezin en de sociale contacten of onze

psychosomatische, geestelijke en of lichameliike
ongemakken ons weer opslokken. En doordat ook
wij maar liever niet geassocieercl willen worclen met
deze maatschappelijk'vercioemde' achtergrond. Soms

lopen we ervan weg totclat een volgende crisis zich
aandienl". Het aantal lotgenoten dat relatie- en

arbeidsproblemen heeft is opvallencl groot, zo ook
het aantal dat vroegtijdig in de WAO terechtkomt.
Bekend is dat een trauma zich weer meer doet gel-
den als mensen in een andere levensÍàse komen. Hoe
het in cle toekomst mel de clerde generatie zal ver-
lopen is de vraag. Onduidelilk is ook welke vorm
van opvang en ondersLeuning cle dercle generatie dan
behoeft. De aanwezigheid van een luisterend en

begrijpend oor blijft, gezien het aantal aanmeldingen
en cle ernst van cle daarbil aangegeven problematiek,
voor deze groep zeker gerechtvaardigd.

5l

Wendela Weidema en Marijhe Hoehman





orry van Di1k, rru 64 .jaar, werkte, toen ze 5l
was rlee aan hel opinièrencl T.V-programma
Rondom 10 van cle NCRV Hans
Sleeuwenhoek was gespreksvclerder. Er

waren, voorafgaand aan de uitzending, gesprekken
gevoerd met de discussiedeelnemers, clus ook met
Corry. Op hct moment van uitzending kwam ze er
achter dat niet alleer-r'kinderen van loute ouders'
waren uit-genocligd, maar dat ook kinderen van ver-
zetsouclers en van Joodse ouders aan de discussie

deelnamen. HeL ve rraste haar, ze was er niet op voor-
bereicl, maar ze liep er ook nieL voor weg en kwarn
stcvig over het voetlicht. Dat bleel zo, ook toen de

emo[ies haar te veel werden en ze haar tranen de

vrije loop liet". Ze heelt van haar meclewerking nooit
spilt gehad. Integencleel. Het heelt haar bijzonder
goecl geholpen bij haar verwerkingsproces.

"Zo vader, zo dochter"

Ze was vasl van plan om het verdriet naar buiten te
brengen. Zichtbaar. "We zaten al zo lang met onze

kop beneclen het maaiveld. De angst van [e weten
dat je veroordeeld zou worden". Ze wilde er achter
kornen ol ze legen die veroordeling zou zijn opge-
wassen. Ze wilde van die angst af. Z5 had geen

schuld, dat stond (en staat) voor haar als een paal
boven water. Dat haar vader NSB-er werd kan niet
anders dan beoordeeld worden na een grondig
onderzoek naar tijd, plaats en ornstandigheden waar-
in hq en zijn gezin destr.lds verkeerde. Pas daarna
kan je het.ie permitteren daarover in discussie te

gaan en te oordelen. Dat haar vader destijds die
keuze maakte, betekent nog niet dat iedereen
'bevoegd'is over die keus te oordelen. En die keus
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TWAALF JAAR NA RONDOM 10

van hem moet.je haar niet kwalijk nemen en kan
haar niet nagedragen worden. Maar dat gebeurde na

de oorlog natuurlijk wel. NSB-kind. Ze kwamen na
Duitslancl terug in hun eigen clorp te wonen. Dat was
overheidsbeleid. Iedereen wist het clus. Haar vader
was Íbut, dus zij ook.

"Goed-/fout"

Goed en for"rt zijn voor haar al lang geen universele,
vastomlijnde, r,oor de hancl liggende begrippen meer,
waarmee het makkeh.lk stempelen was. Maar het zat
heel diep. Corry vertelt: "Als ik bij de bushalte stond
kon iedereen zien, wie ik was. Ik was ervan over-
tuigd dat op rnijn voorhoold met dikke leuers NSB
stond". Op school wercl ze uitgescholden.
Vriendinnetjes mochten van hun ouders niet met
haar mee naar huis en zil werd door diezelfcle ouders
thuis bil vriendinnen geweerd.

Het kwam niet alleen van buiten het gezin bij haar
naar binnen. HeL zat ook in hun gezin zél[. Corry
was nog geen 7 jaar t-oe n de oorlog algelopen was. Ze

kreeg het schuldgevoel van haar ouders met de pap-
Iepel ingegoten. Daarnaast wercl thuis over het verle-
den gezwegen als was het een geheim. Het grote
geheim, dat haar geweldig onderclrukte en wat haar
dicteerde dal ze er eigenlijk niet mocht zijn is nooit
onderwerp van gesprek tussen Corry en haar ouders
geweest. Haar broers en zussen leven er nog steeds
mee. Zíj waren dan ook absoluut niet bh; met Corry's
optreden bij Rondom 10.
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"lk wilde mijn verdriet laten zien"

Dick Woudenberg had haar gevraagd of ze met de

T.V-uitzending mee wilcle doen. Ze had ook al in een

eerclere uitzencling g,ezeten, maar clat was voor cle

raclio, nog voor Herkenning was opgericht. Ze was
een beetje angstig clat die uitzencling zich op T.V zou
herhalen, maar dat wilde ze wel aan. Bovendien zou
clit cle ecrste keer zijn, dat "kincleren van loute
ouders" zonder van die zwart-e blokken voor hun
gczicht in het programma zouden zitten. Maar ook
dat was absoluut geen bezwaar voor haar. Corry: "lk
wilde m'n verdriet laten zien, kenbaar maken, hoe

het zat" en ze hoopte dat ze daar de kans voor kreeg.

Tijdens de uitzending kwam die oude ernotie weer
levenswerkelijl< op haar af. Ze mocht er niet zijn.
Wat haar gevoel was geweest in al die jaren kreeg ze

in cle eerste uitzending helaas opnieuw bevestigd. De

tweede uitzencling, waarin Corry in gesprek kwarn
met die Joodse r1'revrouw gaf haat leefi-uimte.
Corry: "Ook leverde het heel positieve leacties op.
Dat.je eigenl5k gewoon ging huilen. Dat- was ook een

hele opluchting. Het heeft me tientallen stappen
vooruit gebracht in cle verwerking".

"Waarom heb je dat niet eerder gezegd!"

De druk die het grote geheim haar opleverde bleel
echter nieL onopgemerkt. "lk heb altijd gedacht clat

er iet-s met jou was", hoorde ze na cle uitzending van

veel mensen terug. "Doordat.ie leeÍt met een geheim
ben.je terughoudend naar mensen. Daardoor worcl .je
beoordeeld als koel", legt Corry uit. "Waarom heb.je
het niet eerder gezegd!", hoorde ze na de uitzending
van hcel veel mensen terug. Ook kreeg ze een

stroorn van brieven uit het hele land. "Voor 99,9%

waren dat hele fijne reacties. Ook waren er veel reac-

ties van verzetsmensen en Jooclse mensen. Ook jon-
geren schreven hele lieve brieven. Het. overgedragen
schuldgevoel werd door hen niet bevestigd. AI die
reacties hebben me sterl< gemaaktl"
De uitzendingen hebben haar bovendien opgeleverd

dat ze beter heeÍi leren kijken naar'de andere l<ant'.
"Was iemancl van Joodse afkomst dan leverde mij dat
altijd een schuldgevocl op. llet is zo ontcrccht". De

tweede T.V-uitzending, n.a.v. de eerste Rondom 10,

waarin ze in gesprek raakte rnet de Joodse mevrouw
heeft haar claar kennelijl< enorm bij geholpen.
Pratencl over de man die haar tijdens de eerste uizen-
cling oncleruit haalde zegt- ze: "leders eigen pijn is het
ergste. Dan groei je niet. Maar slachtoffer te zijn o[
zieligheicl heelt geen enkele zin". Pijn kan dus obsta-
kel zijn voor je eigen en andermans verwerking.
Wie haar sinds clie uitzenclingen ook een stuk verder
bracht was de schrijver Primo Levi. Haar schoonzus-
jc raaddc haar hct lczcn van zijn bockcn aan. In hct
kort geeft Corry cle kern van zijn verhalen weer:
"Geen enkel mens is mee r o[ minder hetzelfde. De

omstancligheden bepalen op een zeker moment wat
goecl ol kwaad is".

"Ik doe het niet om mijn kleinkinderen"

Corry weet met overtuiging te vertellen, clat zi1 nog
meer van haar kleinl<inderen houdt dan van haar

eigen kinderen. Hoewel haar eigen kinderen erg

positief stonden ten opzichte van hun moeders
coming-out en het ook op hen positieve invloed
heeft gehad vertelt ze daL ze na lang nadenken
onlangs "Nee" heeft gezegd toen haar opnieuw
gevraagcl werd mee t-e werken aan een T.V-uitzen-
ding. "Nee, niet meer opnieuw. Ik doe hel niel, om
m'n l<leinl<inclcren. Ze weten het wel, maar het grote
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publiek hoeft van mij de kans niet te krijgen hun
aandacht vanzichzelf af te leiden". Ze vertelt ervan

overtuigd te zijn, dat degenen die haar haten dat in
het derde en vierde geslacht nog steeds doen. Niet
haar, maar haar kleinkinderen. "Het haatdragendste
deel is het deel, dat nog nooit iets heeft meegemaakt
en wat ik heb meegemaakt geeft zicht op andere har-

teloosheid. Het respectloze en de afwijzing die ik heb

ontmoet, daar wil ik mijn kleinkinderen tegen
afschermen". Zij zal ze in ieder geval bijbrengen, dat
ze niet te snel over anderen moeten oordelen. "Wat is
het voor een mens, daar gaat het om. Dat is positief.
Dat leverde het mij op!"

"Mij heeft het warmte gegeven"

"Nestwarmte, het betekende een soort thuiskomen.

Je kon daar zo onbevangen zijn. Het begrip is daar
en dat voel je. Mrj heeft het warmte gegeven. En nog.
Ik raakte, toen ik een jaar of 35 was in een depressie

en toen ben ik gaan zoeken. Dat heeft een jaar of
twee, drie geduurd. Toen hoorde ik dominee Klamer
sr. op de radio. Hij vertelde, dat Herkenning was

opgericht en toen kon de wond open. Als ik niet bij
Herkenning was terecht gekomen was ik, denk ik,
ziek geworden".

Netty Krooh
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ERVARINGEN MET GESPREKSGROEPEN

"[k hang de vlag uit op 4 en 5 mei
en schaam mij niet meer".

as toen il< vijftien was ontdektc ik bi1 toeval clat

mijn biologische vader nog leelcle. Ook toen
was het moeilijk orn iets rneer ove r hcm tc
wcten l-c l<omcn omclat mijn moeder weigercle

er veel over te vertellen. Toch kwarn ik er achte r claL

hij bij de NSB was gcwcest, cvcnals mijn moecler. Op
clolle dinsdag is zij met cle vier kinderen, ik was vicr
maanclen oud, naar Duitslancl gevh"rcht. Bij tcrug-
komst is ze opgepal<t en heeÍt een jaar in Vr-rght gezc-

ten. Tante Mieke kwam wel cens op bezoek en dan
werclen verhalen opgehaalcl. Altijcl rnin of meer leuke
anekclotes. Onze vroegere buren hcbben nooit een

l<waacl woorcl over mijn ouders gesltrol<en.

Mijn vacler ontmoette ik voor hct cerst- tocn il< l9
was. Oclk hij weigerde te praten over cle oclrlog. Het
hr:r:Íi mi.j alti.jd r:r:n sí-'haamtegeví:)el gcgeven te wet"en

clat mijn ouclers lout waren. Eén ding wercl hoe lar.r-

ger hoe duidelijker. De ellende in rnijn je r-rgcl was
voor cen cleel te wijLen aan hun houding in cle oor-
log. Maar ik rnoesL cloclr. Eenntaal op mijzell rnocst
ik er van maken wat er van te maken was. Dat cleecl

ik. De schaamte bleel.
In 1992 kreeg ik borstkanker. Daardoor moest ik
eerst kr)rter werken en later wercl ik geheel arbeicls-
ongeschikt verklaard. Hicrcloor hacl ik veel meer tiid
om terug te kijken. lk hacl in cle loop der jaren veel
gedaan om ouci zeer op te ruimen. Dat lukte aardig.
Maar het oorlogsverleden bleeI knagen. Dat maakte
clat ik naar justitie heb geschrcven en toestemlring
kreeg om de dossiers van mijn ouclers, beiden over-
leden, in te zicr-i. De schok was lyoo[ t"oen ik ontclek-
te clat, in iecler geval mijn vacler, nict zo maar bij cle

NSB hacl gezeten, maar zelÍ's bi.i clc SS. Hij werd ter
clclocl veroorcleelcl wegens lanclverraacl, maar latcr
krecg hij gratie en is vrijgekomen. Hoe moet ik cle

emoties r.ritleggen clie dan cloor.je heen gaan?

Algrijzen, verclriet, err clie schaamte. Verschrikkeli.jk.
Il< heb het een paar maanden heel beroerci gehacl,

voorirl omclat er vrijwel niemancl was mct" wie ik er
over durlcle te praten. Ook binnen cle larnilie was clat

niet altijcl cenvouclig. Een van mr.ln nichtles wist er
wel van en maakte mij attent op het bestaan van
Hcrkenning. lk kende hct principe van lotgcnoten-
groepen. Tenslotte was ik bij een clergelijke groep
voor borstkanl<er patiënten geweest. Maar dit was

anclers. Ik was er cluiclelijk niet aan toe. Toen nacler-

de 4 mei. Vroeger was il< blij, met de anderen, clat er
vrede gel<omen was cn clanl<baar clat er zo veel men-
sen voor gevochten haclden. Nu wclog cle schulcl
dubbel zwaar. ll< clurlde rricL cerrs ÍÍlceÍ eeÍl vlag bui-
t.en t.e hangen.
lk clenk clat het 3 mei was clat il< zo in paniek raakte
clat ik eindelilk het nurnmer van Flerkenning belde.

lk wercl hccl goed te woord gestaan. Begrip, meege-
voel en meclcleven sprak claaruit. ZelÍs via de tele-
foon rvist men mij weer rLrstig te krilgen. Hct was cle

eerste staP.

Toen er een ontmoetingsclag was van ICODO, waar
allerlei mensen kwamen clie cloor cle oorlog geleclen

hadden, ben ik claar naar toe gegaan. De twecclc stap.
Maar ook claar voelcle cle schulcl groot, omdal cr
zovelen liepen, die aan de goede kant gestaan hacl-

clen. lk moet zeggen clat er geen onvertogen woorcl
viel, maar het maakte toch niet clat il< mij op miln
gemal< voelcle. Wecr ging er een tijd voorbij, tot il<
bericht krccg dat in Rotterclam een lotger-rotcngroep

zou starten. Ondanl<s rniin tegenzin ben ik er naar
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toe g,egaan. Tegenzin, omdat het zo moeilijk was oln
er voor uit te l<omen. Tegenzin, omdat ik rnr.l zo

schaamcle. Têgenzin omdat men mij zou zien en men

zou weten. "Dat is er een van een zeer foute
Nederlander". Maar il< wilde rnijn balans vinclen, rust

in mijzelf krijgen en il< hacl ondertussen wel geleerd

dat je daar moeite voor moet doen. Dat het onmoge-
hjk is om de kop in het zancl te steken. Dat ieder jaar

dat ellendige gevoel in hevigheicl terug zoll komen.
Dus ging ik. De derde stap.

Het bleek maar een kleine groep te zijn. Men kwam
bijeen in een huiskamer, wat ik heel pret"tig vond.
Niet dat grore kille, geen vergaclerzaal ol in een kring
op clngemakkelilke stoelen zitten. De eerste kennis-
making was eng. Ik was zonder tneer heel nerveus,

maar men had er begrip voor. Zonder overdreven
"lie[" te zijn ontstond er toch een sfeer clie vertrou-
wen gaf. We kwamen regelmatig br.1 elkaar en ieclete

avoncl was een persoon aan de beurt om ziin of haar

verhaal te doen. Dan bhlkt dat cle naam
"Herkenning" niet voor niets is gekozen. lk herkende

veel, het verclriet, de schuld, de schaamte. lk was

niet alleen met deze gevoelens. Hiercloor ontsLond er

al heel snel een Lland tussen ons. De slecr werd ver-

trouwcl, we durfden onze euroties tonen. Er kwam
niet alleen verdriet naar buiten, nraar ook boosheid.

Nee, we waren niet zielig, maar we haclden het wel

moeihjk. Maar dat mocht. Dat was normaal. Daarom

waren we bij ell<aar. Er is gehuilcl, maar er is zeker

ook gelachen. We beelden, maar voelden ook dat we
IeeÍclen. Door iecle r verhaal, iedere gecleelcle ervaring,
bcgrepen we meer. Het is r-nakkeh;k om te zegilen

dat je de schuld van.je ouders niet hoelt over te
nerlen. Maar clat is verstandelijk. Je moet het ook zo

voelen. En dat gevoel kwam. Stukje bil beetje. Soms

twijlelde ik weer, overspoelde de ellende me. Maar

de tussenpozen werden groter. Het (tweede) kanker-

I C;ESPREKSGROEPEN I

gezwel wercl kleiner en kleiner. ln die tr.ld ben ik ook
naar een weel<end gegaan. Ook daar is veel gepraat

en hebben we veel beleefd. Op een gegeven moment
zat ik even rustig buiten en kreeg ik het ontzettend
benauwd. De tranen liepen over mifn wangen en het
leek o[ ik stikte. Ik der-rk, weet hel haast zeker, dat
toen al clat boze uit mij kwarn en plaats maakte voor
acceptatie. Ach, en dan is alles gezegd en gedaan in
cle groep e n gaat ieder weer zr;n o[ haar weg. Je
belooft contact te houclen, maar dat is niet gebeurd.

Enerzijds is dat.jammer, want il< denl< dat we best

nog wat voor elkaar haclclen kunnen betekenen.

Anderzijds is het goecl, dat ieder weer zijn we€1 g,aat.

Een stuk wijzer en misschien ook een stuk rustigcr.
lkzelI heb ondertussen cle rust en balans die ik zocht
gevonden. Er is nu een litteken. Dat zal nooit ver-
dwijnen. Maar clat hoeÍi ook niet. Ik heb er van

geleerd. Ik hang de vlag uit op 4 en 5 mei en schaam

mij niet meer. Tenminste, clat dacht ik.
Toen mij gevraagd wercl om voor Herkenning te

schrijven moest ik daar over nadenken. Ik zou het
cloen, maar clan niet mrjn volle naan er onder zetten.

Mrjn initialen zijn genoeg. En nu ik dat doen wil zet

ik de vierde stap.

Gerclcr vun cler AA.
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"Van vierkant naar rond"

oor mij barctte de oorlog in volle hevigheid
los eind 2000, na te zijn begonnen in 1999.
lnformatiemateriaa] over tweede-generatie-
problemen dat ik las was zó op de ruines van

mijn leven van toepassing. Het was een grote schok,
maar enorme opluchting tegelijk.

Eerste contacten met Herkenning ervoer ik als een
tweede coming-out. Begin 2001 kon ik deelnemen
aan een regionale gespreksgroep. Het trok mij aan,
en tegeh;k was ik er bang voor. lk wilde graag andere
mensen met een vergelijkbare achtergroncl ontmoe-
ten, hun verhalen en ervaringen horen en mijn eigen
verhaal vertellen. Tegelilk vroeg ik mij af oÍ'il< sterk
genoeg was om dat aan te kunnen. lk besloot het te
proberen, nieuw, afgaand op mgn gevoel!

Ik had cle behoefte om iets vaags concreet te maken:
mensen te ontmoeten, te zien, te spreken, er tijd aan

besteden, in het nu zijn, écht, tastbaar.Net zoals ik
plekken wilde bezoeken, daar zijn, er stáán. Als het
ware een reis door mezell maken, onbekende plek-
ken bezoeken, of naar bekende plekken terugkeren:
volgens mij de mooiste reis die.je l<unt maken.
Paradoxaal heb ik me in de groep tegelijk op mijn
gernak en onwennig gevoeld. Wel was ik meer
benieuwd dan benauwd. Maar omgaan met lnensen
vincl ik al niet gemakkehlk; als ik mezell zo bloot
gecl zijn anderen me bijna vertrouwder clan ik
mezelÍ'. Naast verwer"ken was er ook dit leren-r'eran-
deren-aíleren-achterlaten. 'Je zit er voor jezelf', zoals
Lucia zei, en dat valt nog niet eens mee! Voor zover
ik mc vertrouwd voel tussen anderen was het een
vert-rouwcle omgeving, maar om me vertrouwder t.e

leren vclelen was clit een belangnlke ervaring. En het
was een belarrgrijke crvaring oln een tijci sarnen te

zijn, iets belangrr.lks te delen, en dan door te gaan,

en elkaar misschien nog weer tellen te komen, een
band aangaan, en weer loslaten.
Terwr.ll we toch eigenlijk enorm verschilclen, qua
lee[tr.;d, achtergrond, zells ervaringen, was er meteen
een gevoel van verbondenheid. ledereen had die
Herkenning, een soort rust, dat je niets hoeft op te
houden of uit te leggen. Het gaf mij houvast dat
firensen niet al1een overleven, doorleven, maar dat
vreselilke gebeurtenissen ze sterk maken, en positief
in hun reacties naar anderen.

Il< wilde graag meteen rnijn verhaal doen, ik had
haast, il< moest het kwilt, een van de vele keren ver-
tellen. Daar werd ik rustiger van, en daarna kon il<

ook rustiger naar de verhalen van de anderen luiste-
ren. En dat luisteren naar de veràalen van anderen,
dat ook hr-rilen om de verhalen van ancleren, was
tegehjk huilen om mezell, om alles, om het huilen
zelf, om Het Verclriet. lk was ieclere keer na afloop
uit-ge-put.
De meeste mensen hadden nog eigen oorlogservarin-
gen of van direct erna, terwijl ik van tien.jaar later
ben, bijna derde generatie. Ondanks alle overeen-
komsten heb ik een leeftildgenoot wel gemist. Het
leeftijclsverschil leverde wel een paar van mijn
inclringendste momenten op: (in)zien dat iemancl

soms uit zelhcschcrming crgcns niet over
wil/kan/rnoet praten - wat rnij enigszins verzoent met
het zwijgen van n.riln vader, nu. En ik kon een vrouw
helpen cle breuk mel haar zoon beter te begrijpen,
iets Le overbruggen.
lk heb zelI geen kinderen, wat- grote indrr"rk op mij
heelt gemaakt is hoe moeilijk het voor iedereen was
geweest en nog om, zelf oorlogskind zijnd, kinderen
te hebben, en te besefÍèn dat je tegenover hen dingen
'[or"rt' hebt geclaan - en dat clan te leren acc:epteren.
Hoe je als kirrcl teg,enover.je ourclers staat, en erls
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ouder tegenoverje kinderen: dat doorgaan, doorge-

ven heb ik sterk gevoeld.

Na de zomer kwamen we nog een keer bijeen, om

terug te kr.1ken, om a[ te ronden. De volgende dag
was het I I september. Het lijkt nieuw maar het is
hetzellde: weer heel veel persoonh;k leed. Ik leef erg

met alle slachtoffers mee. En tegelqk was ik voor het

eerst blij dat het niet mijn oorlog was, dat ik
'gewoon'leefde!

Jaap Dijhhuis

*Al bij de kennismaking
kreeg het begrip 'lotgenoten' echte betekenis"

et probleem "Kind van... " bleef mij parten

spelen. Eerdere stappen leken geen oplos-
sing te zijn. De eerste was het landelijk
weekend, de tweede het inzien van mijn

vader z'n dossier. Toen bleek dat zrjn rol mincler fout
was dan ik mij had ingebeeld, dacht ik dit probleem

voor altijd op te kunnen lossen. Helaas, dit was niet
zo. Het uitte zich in terugkerende kwaadheid. Nu
realiseer ik mij dat die kwaadheid een goed gesprek

mede in de weg stond. Na lang wikken en wegen
kwam ik telefonisch in contact met Nel Ba]tissen.

Al in die paar minuten werd mij duidelijk dat er wel
een weg was om ermee om te gaan, wat een grote

opluchting betekende. De.juistheid van mijn beslis-
sing werd op de eerste bijeenkomst in oktober 1996
versterkt.
Al brj de kennismaking kreeg het begrip 'lotgenoten'

echte betekenis. Er waren dan ook veel overeen-

komsten. Door er samen veel en diep over te praten,

I GESPREKSGROEPEN I

kon ik steeds beter met mijn kwaadheid omgaan.
Het grootste pluspunt is dat ik nu een soort rust heb
gevonden die er voorheen niet was. Dit komt het
bespreken ten goede, wat overigens niet wil zeggen

dat ik eruit ben, maar ik ben wel op de goede weg.

De avond dat ik mijn levensverhaal vertelde, kwam
er zoveel emot-ie aan te pas dat ik mii des temeer rea-

liseerde dat het toch wel erg ver weggestopt had
gezeten.

De respons was zeer bemoedigend, met name het
verslag van Nel vond ik knap en'to the point'. Mrj is
duideliik geworden dat je het alleen niet kunt, maar
dat je wel veel zelf kunt doen.

Egbert Wijdenes
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IN DE DOSSIERS HEEFT DE TIJD STILGESTAAN

oor veel mensen van de tweede en derde
generatie is het inzien van de dossiers van
hun ouders of grootouders een van de
belangrijke momenten in het

verwerkingsproces. Want wat tref je aan in het
centraal archief bijzondere rechtspleging (CABR),
zeker als je ouders over het verleden nooit spra-
ken; zou het erger zijn dan je verwachtte; hoeveel
verdriet hou je er aan over? Het Bulletin volgde
een'kind van foute ouders'op zijn weg door het
CABR en praatte met het hoofd van de afdeling
Jaap van Doorn, ook met diens plaatsvervanger
Maarten van Rijn.

"Llct hrnnt ullemual inccn.s hce I <lichthi.j als Íle als ce rstc in

het drrssie r- cen stupcltjc itt zunrvrij ytctpier vcrltahtt:.foto\
Lcgtnhom. Dd co'sÍc vottroorlogse .folo; clc slrcngc, d<tnhcr

ldjhude nl:.ln nwt clu NSB-.strcpur t:n dc lu ti .l'ict up tle

ntouw Ett cluarnafuL pasfototttjc wLtLlrop tle mcrn cle ktl
vcut dc oorlogbetaald schi.jnt tt hcbben: bijnu onhcrhtn-
huur, tlc wdt"tgctl ingcvctllcn, clc ogcn a.fwcrcntl. Vttn cle

.fícrhcicl is nicÍs t'ncer oyer, cn ntccil:lijclu spríngL nlc na(tr
clc hcr'I.

"Het grootste personenarchief van Nederland"

Het CentraalArcl-riel Bijzonclere Rechtspleging - geeÍi

faap van Doorn, het hoolcl van het archief, aan -
ber,at zo'n 700.000 clossiers en is daarmee het groot-
ste personenarchief varn Neclerlancl. Bij elkaar op-
geteld neemt het archiel vie r l<ilometer aan lengte ir-r

beslag. Er bestaat ook een groeicncle belangstelling
voor de clossiers. Van Rijn: "Zel<er naclat in 1996 in
Het Parool een artikel ovel het archief heelt gestaan,
is hct aantal aanvragen stcrk [oegenonren. We zitlen

nu op een gemiddeldc van zo'n tien inkijkcrs per
weel<". Maarten van Rijn vult aan: "Het zijn niet
alleen de kinderen die het dossier van hun onclers

komen inkijken, maar ool< de mensen zelf. En wat
we ook zien is een toenalne van cle clerde gencratie.
C)ngeveer tien procent van alle aanvragen komt van

clc l<leinkinclercn a[."
Hct inl<ijl<cn van ccn clossicl is gccn srnecure.

Somr.nigcn prepareren ziclr claarop, nraar sommlgcn
totaal niet. Van Doorn: "Waarmce ic rel<ening moeL

houclen, is clat in het archicÍ'de tijd hecft stilgesraan.

Wat je tegenkornl is r-rÍct onderworpen geweest aan
cle nuancering van cle tijd. Hct staat er clan ool< vaak
bikkelhard en daar schrikken mensen van".
Zijn advics is dan ook om, als je gecn iclcc hebt van
wat je l(unt tegenkomen en van cle emoties die clat ltil

.je zal o;rrr:e;rerr, icrrratrcl uler te nelllell. "Wij lrclll-lerr

daar.q,een bczwaar tegen. Wel nroeten cle mensen
clan even cloclrgevcn wic zc rnccnemcn en wat cle

relatie is. En is hct icmancl anclers dan naaste lamilie,
clan moeten de personalia worclen cloorgegcven, ook
hcl wirarom." Van Rijn: 'Jc ziet toch rcgelmatig clat

mensen hartgror-rclig zitten te snikken. Wat wij dan
cloen, is zc even alleen laten cn na verkrop van tijd
inlormeren o[ het gaat. Vaak advisere n wc ool< men-
scn om ccn cindje te gaan lopen, evcn alstancl nemen
en de dingen laten bezinl<en. Dan kunnen zc cr daar-
na wel wcer tegen.

"Zo moet hct hij hcnt toch ullcntctul in clc buu'caulu htbbcn
gclcgcn, cle syntllolut vun vt:rbttndt:nheíd ntcL clic vern'tulc-

rlyde NSB: het liclntautschupshochjc met clttarín dc

ctctntchcning'Et:retchen Strijd e O.lft:r 14 tlccunbcr 1942,

ck bcnotnting tot clistrictshoo.fcl .frontzorg irr Dur Huughtt

60



T 6g51pÁuql ARCHIEF BUZONDERE RECHTSPLEGING T

stantbttahnttmmcrl4gl3, en de oorhonde bij ticn.iaar lid-
maatschup, gcdateerd op 17 rtovcrttbcr 1943. Otth dat

ene brie.fje , geschrevcn op 9 cleccmber 1942, waarin hii
cen bijecnhomst mcl de hameradcn aJzegde

'wegcns zichte'. Het was een dag na míjn geboortc en ih

blceh cen resushindj c".

"stukken die een grote emotionele waarde
hebben, blijven in het dossier".

Het CABR zit eigenhlk gevangen tussen enerziids de

taak om persoonliike gegevens van mensen te

beschermen en anderzijds tegemoet te komen aan de

behoelte van bijvoorbeeld de ancleren om cle waar-

heicl te achterhalen. Van Doorn: 'Je kunt natuurliik
rigiclc rnet die taal<steiling omgaan. lkzelf vind echter

clat, in het geval van NSB'ers of andere collaborateurs,

hun l<inderen het recht hebben op inzage om zo met

hel verleclen van hun ouders en misschien ook met

hun eigen verleden in het reine te komen. Ik vind
clat.je ze daarbrl behulpzaam moet ziin. " Maar stuk-
ken clie een grote emot ionele waarde kunnen hebben,

brieven bijvoorbeelcl van vader aan moecler, clie blij-
ven in het dossier. Van Doorn lachl wat: "Ach, we

willen, als dit soort clingen gekopieerd lrloeten wor-
clen, weleens een uitzonclering maken. " Maar tegelij-

kertiid benaclrukt hi1 de wettehjke plicht die zijn

afcleling heeft om de persoonhlkc gegevens te

beschermen. "We ziin daar heel consequent in en

blijven dat ook."

De dossiers worden op dit moment geordencl en

geschooncl, en zullen claarna verhuizen naar het

Rijksarchief. Hoe zit het dan met cle bescherming

van de privacy van familiegegevens? Van Doorn: "De

verplichting om daar zorgvuldig mee om te gaan, ligt
vasl- in de Wet Openbaarheid van Bestuur. Of de

dossiers nu hier liggen of elders, aan dat gegeven zal

niet worden getornd."

"Gezien de betrekkelijke wetsartikelen, Uitspraak
diencle: Verklaart de beschurldigde schuldig aan de

boven bewezen verklaarde en gekwalificeerde gedra-

gingen en feiten; Legt hem de navolgende bijzonclere
maatregelen op: internering, waarbij het Tribunaal in
overweging geeft om de duur daarvan te beperken in
dier voege, dat deze eincligt met ingang van I Mei
1948, tenzij op groncl van een tekortschieten in hou-
cling, vlijt of gedrag van de schulclige tiidens de inter-
nering als dan aanleiding zou bestaan om haar te

cloen voortdllren,' ontzetting van de rechten van het
kiezen, de verkiesbaarheid bij krachtens wettelijke
voorschrift uitgeschreven verkiezingen en van het
recht tot het bekleden van ambten, Verklaart met

bewezen hetgeen meer o[ anders is ten laste gelegd

dan bewezen is verklaard. Verklaart cle beschuldiging
in zoverre vervallen.

Op I I november 1947 is mijn vader vrijgelaten.

Uit het Bulletin van de wintcr 7997 (no.4)

Op zoeh naar het t'erleden bij het ministerie van justitie
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DE TOEKOMST: AANPASSINGEN IN DE BEELDVORMING

"Herkennin g 2002 - 2010".

et bestuur dat in 2001 is aang€treden wil
in de resterende subsidieperiode de
nadruk leggen op de mogelijkheden tot
emancipatie en integratie van lotgenoten

in de maatschappij. Dat wil zeggen, dat het een
normale bespreekbaarheid van de achtergrond
nastreeft. De werkgroep alleen kan dat niet
bewerkstelligen: ieder persoon zal dat voor zich-
zelf moeten realiseren. Wel kunnen we bijdragen
aan de maatschappelijke discussie om tot een
betere beeldvorming te komen.

Het bestuur werkt o.a. aan activiteiten die het gang-
bare beeld over de eerste Éaeneratie bijstellen. De the-
matiek zou meer gericht moeten zrjn op de vraag wat
dc daadwcrkclijkc individuele betrokkenheid vau
eenieder was. De meer gangbare beeldvonning waar-
in "fout" tot een éénduidige categorie wordt gereclu-
ceerd, is nieL meer functioneel. Daarbtj zijn we ons
ervan bewust dat de schuldvraag in deze.jaren niet
alleen wordt bepaalcl door de feitel4ke daden maar
ook door de mate waarin men een kwalijk regime
direct o[ indirect heeft gelegitimeerd.
De voortschrgdencle geschiedschrilving met betrek-
king tot de Tweede Wereldoorlog dwingt ror deze
aanpassingen in de beelclvorming. De feitelgke
beschouwing komt in cle plaats van de aanvankelijke
moralistische benadering. Dit betekent voor vak-
historici al een voortdurende bron van clispuut en
verdachtmaking. Voor de lotgenoLen betekent deze
verschuiving met de bilbehorende cliscussie een her-
nieuu'de confrontatie rnet cle I'ertroulvcle "verclen

king" van relativering, de behoefte om te verot-lt-

schuldigen of zelfs goed te praten. Dir kan even veel-
eisend als zinvol ziin. Contacten in her lopende jaar
met historici hebben inmidclels geleid tot een aanral
concrete activiteiLen. Deze zlin gericht op het onder
cle aandacht van het publiek brengen van de lotge-
vallen van de "foute farnilies". De resultaten hiervan
kunnen bgdragen aan het toL stancl brenger.r van het
symposium in 2002 dat gericht is op het "klimaat
van bespreekbaarheid" van cle geschiedenis van de
"[oute categorie.

"vier kerntaken"

Tegen deze achtergrond van verschuivende denkbeel-
den, ziet" het bestuur voor de kornende periode vier
kernt"akcn in de activiteiten:

I LoLgcnoLcncontuct in een beschermdc, vcilige omge-
víny,. Herht'.n.ning zal zirh dc homcndc vitr jaar inzelttn
om dc zel.fhulpactiviteíten vo()rt te zetten zrtals deze de

afgelopen període zijn opgthouwd. Dc mecst wezcnlijhe
hulp die Herhenning te biedenheeft bcstaat uit de moge-

Iijhheid voor nicuwltomers ()m kttganoten Le ontmoeter: en

om in gespreh mcthcn de ytrttblcmcn die samenhangen

met het oorlogsverleden yan de J'amilíc te herhcrutcn en Le

lcrcn vcrwe rhcn. De yoornrtamste actívtteit bestaat hícr
uit hct permanent voorzíen in, en bcwahen van, cen

omgevíng díc voldoende bcschcrmhtg cn veilighekl bícclL

om de vaah lang yerzwegen en met schaamtc cn onzchcr-
hetd <tmgeven crvaríngen yia cen gczamenlíjh gedragcn
prttces ta hunncn verwerken.

2 Vríjwílhgersbeleíd dat gericht is het volrtbcsLddn van

de werltgroclt na de subsídiepi:ríode at o1t het uítvotrur
van de herntahen.
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3 lntegratie van zorgvoorzieningen in de reguliere hulp-

v erlening aan oorlogsgetroJJenen D e bestdande henniscen-

tra van oorlogsgevolgen zoals Centrum'45, ICODO en

Pharos, staan in de naaste toehomst waarschiinlijh grote

veranderingen te wachten. Ongeacht de uithomst van

deze door de overheid gestorte herstructurenng is het

zaah voor Herhenning om de eígen ervaring en edeshun-

digheid - ín welhhenniscentrum van oorlogsgevolgen dan

ooh - in te brengen. Daarbij zullen we er voor op moeten

letten dat onze lotgenoten bínnen het geheel van de hulp-

verleningaan tweede en derde generatiehínderenvan de

oorlogniet eenzijdigin een psychíatnsch gehleurd per-

spectieÍ homen te staan. Er is immers sprahe van een

maatschapp elijhe comp onent in onze' problematische'

achtergrond die ín de publiehe discussíe meer en meer

naar vorenhomt. In dit verband is het veelzegend dat

bíj internationale congressen van nahomelingen van

daders en slachtolt'ers zoals deze delaatste jaren gehou-

den worden, de inbrengvan psychíaters en historící nage-

noegin evenwicht is.

4 Bevorderíngvan emancipatie inbrede zin doorhet
aangaan van dialoogmet anderen enhet deelnemen aan

de publíehe discussie.

Steeds meer hístorísche feíten en omstandigheden hebben

intussen een plaats gehregen in ons beeld van de iaren
1940-19+5. Dit nuanceerthet zwart-witbeeld van vroe'

gere jaren zonder dat daormee meteen oude vanzefspre-

hendheden uit de maatschappeliihe discussie zijn verdwe-

nen. Hetblijht namelijh dat de stigmatiserende werhing

van het begnp 'Jout' nog steeds een probleem is waar

leden van de tweede oJ derde generatie de weerslagvan

ondervínden.

a 2002 - 2010 I

PaulMantel
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l98l
Publicatie "De Collaborateur"
doorJaap Hofman. Artikelen van

Journalist Willem Scheer.

December. Initiatief van Dominee
Klamer tot een br.leenkomst in het

Stiltecentrum Utrecht:
28 personen aanwezig

Media:
Deventer en Zutphens Dagblad
artikelen over collectieve schuld.
Het Binnenhof: artikel van
Willem Scheer over de oprichting
van Herkenning.

r982
April: bijeenkomst in'De Akker'
georganiseerd doot:
Klamer, Lelieveld, Lysen,

Scheffel Baars, Schouten,
Doorduyn en Woudenberg.
30 lotgenoten aanwezig.

Start telefoondienst.
Dagelijkse bereikbaarheid voor
lotgenoten van vrijwilligers.

De problemen van de kinderen
van ex-collaborateurs komen ter
sprake in de Tweede Kamer
(Kraayeveld-Wouters).

Men erkent dat hiervoor onder-
zoek noodzakelijk is.

1981 - 2001 TWINTIG JAAR BEKNOPT

Oktober: circa 30 professionele
hulpverleners worden geinfor-
meerd. Met Jaap Hofman
en Mario Montessori.
Initiatief van de sociale dienst in
Leiden tot een praatgroep voor
kinderen van foute ouders.
Verschij ning van Informatie-
bulletin no I,
voortaan ieder kwartaal.

en de rol die de werkgroep speelt

voor lotgenoten.
95 reacties.

Publicatie van
"Niet de schuld, wel de strafl'
van .?..Rinnes Rijke.

Juni en december: bueenkomsten
in Hilversum geleid door
Dick Woudenberg: 50 en 47
deelnemers.
Eind '83 zijn er circa 250 mensen

bij de werkgroep bekend.

December: Brjeenkomst in
De Akker, met partners.
Hans Blom wordt professor in de

Nederlandse geschiedenis sinds
de Middeleeuwen met de toe-
spraak "In de ban van goed en

fout", waarin hrj pleit voor een

andere benadering van de Tweede

Wereldoorlog.

Media:
Centraal Weekblad met
Duke Blauwendraad
Elsevier over
'Kinderen van loute ouders'

r984
April:
Verschijning van folders
en van de eerste brochure.
De oplage van 5000 is in juli al

Media:
NRC, interview met
Dick Woudenberg.
De Stem en de Gelderlander.
Artikelen over Herkenning.
Het Welzijnsweekblad
met Dineke Swart.
NRC met een artikel over de zoon
van Rost van Tonningen.

r983
Maart: eerste Landelijke Weekend
in De Alerdinck bij Zwolle:
B0 personen waarvan een 30-tal
de werkgroep financieel gaat

steunen.

ln Drenthe neemt GGZ-medwer-
kerJan Nijhuis het initiatief tot
een praatgroep.

Media:
De NCRV-radio "Plein Publiek"
waarin aandacht voor Herkenning
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op. Veel aandacht daarvoor van
de media.
Nu, in 2002 zljn er zo'n 20.000
brochures verspreidt.

Mei: Landelijke dag
in Geldermalsen. 60 mensen.

Oktober. Landehjk Weekend
Volksabdij Ossendrecht
70 mensen.

Ontwikkeling van steeds meer
regionale activiteiten en gespreks-

groepen.

Media:
Uitzending van "Rex" over
Rex Rutgers die als l3-jarige naar
de Reichsschule te Valkenburg
werd gestuurd. Veel reacties.

Utrechts Nieuwsblad,
Scheldebode en Leeuwarder
Courant met artikelen over
Herkenning.
NRC: interview met
Dick Woudenberg.

1985
Er zijn ongeveer 500 mensen brj
Herkenning bekend. Er volgt nu
ook een duidelijker taakverdeling
voor de meest actieve mensen
binnen de werkgroep. Een echt
bestuur is het nog niet. In de
verschillende regio's worden de

activiteiten georganiseerd door

'regionale aanspreekpunten'

Men werk aan het samenstellen van

documentatie en archief over proble-

matiek en ewaringen van lotgenoten.

Op 2 februari l9B5 is er in
Hilversum een landehjke bijeen-
komst die door 42 personen
wordt bezocht. 32 van hen
komen voor het eerst.

Ook zijn er 12 jongeren die tegen
het einde van de oorlog of direct
erna zijn geboren.

April: eerste gesprek met het
bestuur van de Stichting lcodo,
die voorziet in hulp aan slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog.
Officiële hulp is, door de op dat
r11olllerlt sterke categolise Iiug
onder de slachtoffers van de oor-
logsgevolgen, nog niet mogelijk.
Officieus kunnen lotgenoten als
ze dat willen wel geholpen wor-
den door het lcodo.

In t9B5 zijn er 7 bijeenkomsten
van een dag en 2 Iandelijke
weekenden geweest.

Op het weekend van24 en 25 Mei
in Driebergen heeft
Prof. Van D^nÍzig, psychiater,
gesproken over het begrip 'schuld'.

December: Landehjke bijeen-
komst in'Alteveer' te Arnhem.
75 personen.

Media
Het Nederlands Dagblad, het blad
van the Netherlands Society in
Christchurch. Nieuw-Zeeland,
Margriet en het Parool, naar aan-
leiding waarvan een oude joodse
dame belt met de werkgroep:
"het is schandalig dat jullie zo
geleden hebben! lk maak me er
kwaad om en ik ben ervan over-
tuigd dat mijn joodse vrienden er
ook zo over denken!"
Provinciale Zeeuwse Courant,
Eindhovens Dagblad, Arnhemse
Courant, Hervormd Arnhem,
HUMO: interviews met lotgenoten

TV: KRO, Drieluik: Verzetskind,

Joods kind, NSB-kind.

I q86

Februari: Landelijk Weekend in
Driebergen.
Coen Bom, psychiater, spreekt
over'schuld en schaamte'.
Er zrjn 62 mensen.

Maart: Lezíng Montessori
georganiseerd door het RIAGG,
waarbij hij de kinderen van foute
ouders onder de aandacht brengt

In mei nemen Duke Blauwendraad
en Gonda Scheffel-Baars afscheid
van de werkgroep

Juli: Overhjden van radiopastor
Alje Klamer, een van de initiatief-
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nemers van de werkgroep

L987
De eerste contacten mel
Dr. Dan Bar-On, een Israëlische
professor die onderzoek doet naar

de verwerking van de politieke
keuzes van kinderen van nazi's en

collaborateurs.

Maart: Landelijk weekend in
Driebergen. 65 deelnemers.
Coen Blom houdt een inleiding
over schuldgevoelens en de moge-
hjke negatieve geconditioneerd-
heid van kinderen van loute

ouders.
Er zr.ln nu ong. 1000 mensen
bekend bij de werkgroep,
2000 telefonische contacten,
5000 Bulletins zijn verspreidt en
I0.000 brochures zijn verzonden.

November: gesprek met
Dr. L. de Jong over passages in
zrjn in I98B te verschijnen
"Epiloog" van zijn geschiedenis
van de Tveede Wereldoorlog".
De passages betrelfen het lot van
de kinderen van de collaborateurs

Media:
Friesland Post, Nieuwsblad van

het Noorden, Volkskrant, Trouw
Reformatorisch Dagblad:
Interviews met lotgenoten.

r988
April: Dat in deze periode de

behoefte aan onderscheid en een

nadrukkelijke categorisering sterk
is bhjkt o.a. uit het organiseren
van een weekend in De Born in
Bennekom alleen voor vrouwen
Gemeenschappelijk is echter de

noemer 'kinderen van de oorlog'.
In een latere periode ontstaat van-
uit dit initiatief de Stichting
KOMBI. (Kinderen van de Oorlog

voor Onderlinge en Maatschappe-

líjhe Begeleiding en Integratie),

opgericht l-5-I991.
Contacten met het Ministerie van

WVC leveren nog geen concrete
hulp op.

Ruud Schouten verlaat na ruim
zes jaar de werkgroep.

Mei: Landelijk Weekend
in Soesterberg. Lezing van
Dr. L. de Jong over de historische
kant van de lotgevallen van

kinderen van foute ouders.

Op initiatief van de

St. Kunstenaarsverzet wordt een

symposium gehouden in het
Kurhaus in Scheveningen onder
de titel "Kinderen van de Oorlog".
Hierbij wordt de doorwerking van

oorlogstrauma 's bij de zgn.
2e generatie bezien vanuit het

idee dat er veel vergelijkbaar is brj

de verschillende categorieën
betrokkenen.

Juni: Deelname van een aantal

lotgenoten aan een

Symposium/werkgroep voor en
over kinderen van nazi 's

in Wuppertal, Duitsland.

Media:
historische uitzending van
Rondom Tien, waarin
Corry van Dijk als lotgenoot hard
geconlronteerd wordt met een

kind van iemand uit het Yerzeï-.

Deze blijkt de onverzettelijkheid
van zijn vader te moeten doorzet-
ten als onverzoenlijkheid tegeno-
ver de kinderen van de vijand van
zijn vader. In al zijn karikaturale
ongenuanceerdheid werkt deze

vertoning als goed voorbeeld van
wat kinderen van foute ouders op
meestal subtielere manieren nog
veel overkomt.. Voor Corry echter,

die als zondebok fungeert, is deze

confrontatie zeer veeleisend.

Arnhemse Courant,
Het Binnenhof, Trouw, Parool,
Volkskrant, Algemeen Dagblad,
De Stem, : interviews met
lotgenoten.

1989
April: Lezing van Tineke Wibaut-
Guilonard , bekend oud-verzets-
strijdster, op uitnodiging van het
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Chili-comité, waarin zij zich sterk
maakt voor de kinderen van foute
ouders. Een lezing die zrj, iers

aangepast, twee dagen later op
het Landelijk Weekend
in Driebergen nog eens houdt.

Voor het eerst moeten er mensen
teleurgesteld worden wegens
plaatsgebrek.

Het initiatief tot de vorming van
een Landelijke groep van kinde-
ren met een Duitse achtergrond.
De eerste contactadressen zijn die
van Anneliese Groeneveld
Aaldijk-Rehbein en van
Loes Schneider.

Oktobcr: mct hct oog op de
mogelijkheid van subsidiëring
wordt de Stichting Werkgroep
Herkenning opgericht.
Het bestuur: Dick Woudenberg,
voorzitter - Tanja van Koppenhagen,

secretaris - Frans van de Enden,
penningmeester - Coen Blom, lid
- Hans Sonneveldt, lid.

November: weekend georgani-
seerd door de Contactgroep
"Kinderen van de Oorlog",
voorloper KOMBI. Steeds duide-
hjker wordt dat er behoefre is aan

vervolg na de eerste herkenning
als lotgenoot.

Publicatie van "Niemandsland"
van Duke Blauwendraad
en "Het verleden voorbij" van Hanna
Visser (Gonda Scheffel-Baars).

Media:
een artikel van K.A. Schippers
in het nationale Ouderlingenblad
over kinderen van foute ouders.
Radio-interview van Ischa Mijer
met Coen Blom.
Radio-interview van
Wim Bosboom met Coen Blom.
Spieghel Historiael, Haagsche
Courant, Volkskrant: artikelen en
interviews over Herkenning en
lotgenoten.

1990
Tiees Vorst Thijssen wordt tijde-
lijk aangesteld hij het Nederlands
lnstituut voor Zorg en Welzijn om
onderzoek te doen naar de pro-
blematiek van kinderen van foure
ouders en naar hun relatie met de
hulpverlening.

November:
eerste landelijke Nieuwelingendag

Media:
Volkskrant, Nieuwsblad van her
Noorden, Drachter Courant,
Verpleegkunde Nieuws, Leidsche
en Winschoter Courant:
artikelen en interviews over Her-
kenning en lotgenoten.

1991
De werkgroep bestaat lO jaar!
en besluit dat zij voorlopig wel
onmisbaar zal blijven. Het aantal
aanmeldingen stabiliseert zich op
rond de honderd perjaar.
Er is steeds meer behoefte aan
professionele continuiteit .

De eerste vrijwilligers raken ver-
moeid.

April: Landelijk Weekend in
Driebergen, 50 personen.
In plaats van een lezing de
opvoering van het toneelstuk
"Konvooi naar Polen" naar aanlei-
ding waarvan men kan discussië-
ren over het verleden van de
ouders en de dilemma's van de
tweede generatie. Vertoning van
"Brrif enwereld" (zie hieronder).

Media:
"Buitenwereld", een IKON
TV-portret van Mieke de Groot,
waarin zU ferug gaat naar haar
ouderlijk huis. Het verhaal en de
emoties die hiermee opgeroepen
worden maken het portret zeer
aangrijpend.
"1945.... en de kinderen zwegen".
Een video-film en een gelijknamig
boek met daarin de portretten van
een aantal leerlingen uit een klas
van het Vossius-gymnasium in de
oorlog. Daaronder ook
'Martha'kind van een foute vader.
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Het toneelstuk Goed/fout van

Haye van der Heijden, over de

overspannen reacties op alles wat
met goed en fout in de oorlog te

maken heeft, trekt dit jaar volle
zalen.

Start van de eerste lesbische

praatgroep binnen Herkenning.

1992
Er wordt een officiële 

^anvraagingediend voor subsidie bij het
Ministerie van WVC.

April: Landelijk Weekend in
Driebergen. 55 personen.
David de Levita houdt ditjaar een

lezing bij Herkenning.

Jan. -April : Têntoonstelling
"Valse start" Historisch Museum
Marialust in Apeldoorn.
Ervaringen van kinderen in en na

de Tweede Wereldoorlog, waaron-
der kinderen van collaborateurs.

Professor Dr. David de Levita

wordt de eerste bijzonder
hoogleraar "Transgenerationele

traumatisering". In zijn inaugurele
rede gaat hij in op de bekende
'rancune' die in NSB-kringen zou

bestaan.

Juni: Symposium Il "Kinderen
van de Oorlog" in Nrjmegen.

Oktober: Eerste trainingsweekend

voor vrijwilligers van Herkenning
in vormingscentnrm "De Glind"
door Mieke van Houten en geor-

ganiseerd door Trees Vorst
van het NIZW

Landehjke Nieuwelingendag in
Huissen. 25 mensen.

Media:
"Fout"een programma gemaakt
door Wim Bosboom waarin
5 voormalige NSB-ers geinterviewd

worden die eigenlijk geen spijt
hebben van hun keuze.

Van de interviews verschijnt ook
een boek. Het merendeel van de

reacties was negatief over de

gespuide opvattingen. Een flink
aantal kon zich er echter wel in
vinden.

ln de kranten woedt een discussie

tussen Max Arian, Martin van

Amerongen en toneelschrijver
Haye van der Heijden die meent

dat de oorlog maar eens verjaart

moet worden verklaard.
Van Amerongen maakt zich ont-
roerend sterk voor de kinderen
van foute ouders.

Elsevier: een interview met.

Hanna Visser, auteur van 'Het ver-

leden voorbij".
Hervormd Nederland,
Barneveldse Krant: interviews.

1993
Ongeveer 3000 mensen hebben
zich nu gemeld bij Herkenning.

Trees Vorst van het NIZW
sluit haar onderzoek naar de pro-
blematiek en de ervaringen van
kinderen van foute ouders met de

hulpverlening af met de publicatie
van "Daar praat.ie niet over".
Voor het eerst is er wetenschappe-
hjk bewijs van de vaak hachelijke
situatie van deze'kinderen'.
Dit betreft de aard en het ontstaan
van hun problemen en de moge-
Iijkheden om, als dat noodzake-
lijk is hulp te krijgen van de

reguliere hulpinstellingen.
Uit onderzoek bl|kt nu dat er
weinig kennis voorhanden is in
de instellingen.
Een belangrijke uitkomst is ook
dat lotgenotencontact voor deze

groep zeer zinvol is. Het rapport
van Trees Vorst is een belangnlke
reden voor de regering om uitein-
delijk subsidie toe te kennen aan

de werkgroep.

Landehjk Weekend in
"Kerk en Wereld'te Driebergen.
60 mensen.

November: Nieuwelingendag
in Huissen. 33 mensen.

Media:
Publicatie van
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'Les enfants du L épuration'van
Pierre Rigoulot. De kinderen van
de zuivering in Frankrijk.
Het eerste boek in Frankrijk dat
aandacht schenkt aan de lotgeval-
Ien van de kinderen van collabo-
rateurs.
Pedagogisch Trjdschrift, Haarlems
Dagblad, Utrechts Nieuwsblad,
Volkskrant, Nederlands Dagblad,
Margriet, Tiefpunt: artikelen en
int"erviews over Herkenning en
lotgenoten.

L994
In dit jaar wordt er door de
Minister van VWS, Mewouw Borst,
subsidie toegekend aan de werk-
groep.

We krijgen tot 2000 J125.000
per jaar om een kantoor en twee
part-time medewerkers te betalen.
Op deze manier kan de dienstver-
lening uitgebreid en verbererd
worden en kan een zekere conti-
nuiteit gewaarborgd zrjn.

April: Dick Woudenberg en
Hans Sonneveldt treden terug uit
het bestuur. Hans Donkersloot
volgt Dick op als voorzitter.
Tanja van Koppenhagen stopt ook
met het bestuurswerk en neemt
afscheid als eindredacteur van
Het Bulletin. Jelle Theunisz volgt
haar later in het jaar op.

Landehjk Weekend in
'Kerk en Wereld'te Driebergen.
85 mensen. Martijn Lindt, lotge-
noot die als psycholoog promo-
veerde op de problematiek van
kinderen van ex-collaborateurs
houdt de jaarlijkse voordracht.
Zrjn dissertatie "Als je worrels
taboe zijn" is goed voor ruime
aandacht in de media.

Marcel Kemp, zoon van een

Duitse militair, bericht in het
Parool dat zijn ervaringen met het
Archief Brjzondere Rechtspleging
Le wensen overlaten. De ervarin-
gen van eenieder worden uitge-
breid besproken binnen de werk-
groep. Daarbij zijn zowel negarie-
vc als positicvc. Bij hct Ministerie
van.Justitie neemt men een en
ander ruimhartig op en doet zijn
best de verstandhouding nog te
verbeteren.

Mieke de Bree publiceert
"Het Vreselijke Zwggen",
ze beschrijft daarin de tocht naar
een dorpje bij Schwerin, Duirsland,
waar ze als kind in de oorlog een
jaar heeft gewoond. Een half-ver-
geten , half-verdrongen ervaring
die door de tocht langzamerhand
terugkomt.
Ook diende Mieke de Bree dit
jaar een klacht in bij de Reclame
Code Commissie tegen een a[fi-

che-actie van de Openbare
Bibliotheken. Op de grore srarions
in Noord-Holland en bij de bibli-
otheken hing een afliche waarop
in gotische letters: Was opa fout?
Zrj vind dit biljet misleidend en
kwetsend.
Het bestuur reageert ook in de
persoon van Coen BIom die zelf
eigenlijk wel blij was met de
actie: gratis reclame voor ons!
Het bestuur echter stelt zich op
het standpunt dat ieder voor zich
moet uitmaken wat hij/zrj ervan
vindt.

September: Nieuwelingendag
39 mensen.

Media:
TV: Talkshow van Ria Bremer
(AVRO) met Paulien Hoebée.
De Telegraaf, Parool, Franeker
Krant, NRC, artikelen en inter-
views over Herkenning en lotge-
noten.
Veel regionale kranten over de
poster'was opa fout?'

L995
Het Herdenkingsjaar. 50 jaar later.
Er is dit jaar een enorme aandacht
voor alles wat met de Tweede
Wereldoorlog te maken heeft.

Afscheid van Tine Bookelman,
die de Landelijke Hulptelefoon
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overdraagt aan Karin Bruggeman

April: Landelijk Weekend
in Driebergen. 65 deelnemers.
Professor BIom, historicus,
houdt de lezing "Lrjden als waar-
schuwing - Oorlogsverleden in
Nederland".
Wim Scheurer, die een Indische
NSB-vader had, leest voor uit zijn
"Brieven aan mijn vader".

Mei: Hans Donkersloot en

Coen Blom zijn officieel uitgeno-
digd voor de herdenking op de

Dam bij het Nationale
Monument.

Juni: Tineke Wibaut-Guilonard
en de journalist WL. Brugsma
ontvangen de Van Praag-prijs
1995, met name omdat zlj zich zo
hebben ingezet voor de kinderen
van hen die fout waren.
Gonda Scheffel-Baars neemt deel
aan een conferentie in Dachau
over de invloed die de oorlog nog
heeft. Er zrjn ook contacten met
Noorse lotgenoten. Herkenning
geeft nu Gonda 's lnternationale
Bulletin uit.
In juni is een Open Dag in het
nieuwe kantoor voor de vele

relaties die Herkenning in de loop
der jaren heeft opgebouwd.
Herdruk Brochure.
Er zijn er nu 15.000 het land

ingestuurd. Later in het jaar is er
een grote mailing naar alle hulp-
verleningsinstanties.

September:
Nieuwelingen-dag. 58 deelnemers.

Er is toenadering tot zgn. zuster-
organisaties: nakomelingen van
oorlogsbetrokkenen van de foute
kant: Kinderen van Duitse
Militairen, Japans-lndische nako-
melingen.

November: Regio-dag
in Amsterdam. De derde generatie

laat zich steeds duidelijker horen.

Media
Ongeveer 30 lotgenoten hebben
in'95 meegewerkt aan interviews
voor radio, televisie, kranten en
tijdschriften.
Er waren 15 artikelen in diverse
kranten. 5 artikelen in tijdschrif-
ten. l5 radio-uitzendingen en I3
televisie-uitzendingen, waaronder
een live uitzending op de Duitse
televisie.
TV: AVRO. 'Naar eer en geweten'
van Karel van de Graaff met
Rex Rutgers en Jan Montijn
NCRV: 'De trjd staat even stil'
met Dick Woudenberg.
NCRV: 'Voor het nageslacht'.

Duke Doorduyn.
AVRO: Aan de grens van de

herinnering'.
Mieke en Arjen de Groot.
Twee Vandaag: met Coen Blom
AT5: documentaire over het
archief met Pragit Koot en

Coen Blom.

r996
Afscheid van Tiees Vorst, die na

haar onderzoek deel uitmaakte
van het bestuur.

Jacqueline Bonekamp volgt haar op.

Meer dan 10.000 hulpverleners
ontvangen informatie over de

werkgroep.

Op het Landelijk Weekend
in april in Driebergen sprak
uitgever en publicist Martin Ros

naar aanleiding van zijn boek
" Jakhalzen", over collaborateurs

September: Jelle Theunisz,
medewerker op het kantoor,
eindredacteur van Het Bulletin
komt te overlijden.
ln Limburg, een tot nu toe

onbekend gebied voor Herken-
ning, wordt een eerste Open Dag

gehouden.
In oktober overhjdt
Tineke Wibaut-Guilonard.
Nieuwelingendag. 30 deelnemers.

Media
TV: "Een jaar later". Ikon.
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Met Mieke de Bree.

Veronica's Nieuwslijn. NCRV: pro-
gramma met een lotgenoot..
Artikelen in de Telegraaf,
De Limburger en het NIW
Radio: "Document"NCRV

1997

Januari: Herkenning is bij een
lnternationale Conferentie in
Berlijn over de erfenis van de
Holocaust.

April: samenwerking met
de Stichting Partners Oorlogsge-
troffenen wordt onderzocht.
Landelijk Weekend
in Drakenburgh (Baarn)

45 mensen. Drie themagroepen
Geschiedenis komen ieder zo'n
zes keer bij elkaar.

Er komen dit jaar meer dan
veertig mensen bijeen van
de Derde Generatie.

Er is ook een Ouderengroep:
mensen die voor 1930 geboren
zíjn.

September:
Nieuwelingendag met 40 mensen

Twee themadagen. Een over de
ervaringen rond en na
Dolle Dinsdag en een over een

zgn 'lang verzwegen achtergrond',
waarbij het familieverleden pas

veel later bekend wordt.

Oud-hooldredacteur van Het
Parool, Sytze van der Zee,

publiceert de bestseller
"Potgieterlaan 7" over zijn jeugd
als'kind van foute ouders'.

In Drente wordt een onderzoeks-
project gestart naar de mogelijk-
heden tot samenwerking met de
reguliere hulpverlening.

ln november is er een eerste

Naoorlogse Generatiedag
in de Rode Hoed in Amsterdam.
Aanwezig zijn nakomelingen van
alle bij de oorlog betrokken cate-
gorieën.

Media
TV: 'Onvoltooid Verleden Tijd'
van de VPRO.

KRO's 'Damocles' en 'Vesuvius'
Radio: Vara: "Karavaan".

1998
Contactgroep Kinderen van
Duitse Militairen sluit zich aan brj
Herkenning.

De Landelijke Hulptelefoon wordt
nu bezet door een team van
vijf vrijwilligers.
April: Landelijk Weekend in Baarn

met gezinstherapeute Else-Marie
van den Eerenbeemt die een lezing

houdt over loyaliteitsconficten in
de familie. 85 mensen.

Juni. Conferentie in Berhjn.
"Legacy o[ the second world war
and the holocaust", gericht op het
herstel van de dialoog tussen de
nakomelingen van de verschillen-
de betrokkenen.

De "pilot" Drente heeft als resul-
taat opgeleverd dat Herkenning
voor het voorlichten van de hulp-
verlening vooral is aangewezen op
andere'oorlogs' instanties.
Rechtstreekse benadering van
Riagg s is te omvangrijk.
Toenadering Lot andere organisa-
ties als S.B.O. (Burgeroorlogs-

getroffenen), de Stichting 40 45,
de St. Pelita en de Stichting lcodo,
met het oog op mogelijke samen-
werking.

Onstaan van een Breed Platform-
overleg van Tweede generatieorga-
nisaties.

25 Oktober Tweede Naoorlogse
Generatiedag in Amersfoort.
Niet alleen een eerste contact tus-
sen de leden van de verschillende
organisaties maar ook workshops.
Aanwezig waren nakomelingen
van: verzet, Indisch, joods, NSB,
Duitse en geallieerde militairen
en Sinti.

72



Een delegatie van de CKDM
bezoekt het Duitse ministerie van
BinnenlandseZaken In de hoop
op hulp bij het zoeken naar vaders.

November: Open Dag in Drente.

Media
TV:KRO's "Retourtje'60"
met Karin Bruggeman.
TV Drente interviewt Jantje
Bonthond.
Radio: Amsterdamse lokale radio:
verschillende interviews.
Radio Drente interviewt lotgenoot.

Film: "Twee minuten stilte"
van Heddy Honigman, met o.a

Rian van Ineveld van Herkenning.

Verder interviews in div. kranten
en tijdschriften, De Limburger,
Nieuwsblad van het Noorden,
Nieuwe Revu.

L999
Laatste jaar van subsidieperiode.
De minister van WVS, Mw. Borst,
verlengt de subsidie met vier jaar.

Voorgenomen wordt in het lcodo
te integreren, waarvoor een plan
wordt gemaakt.

April: Landelijk Weekend
in Drakenburgh te Baarn.

40 Mensen. Gastspreekster:

de schrijfster Anna Enquist, die
de toespraak hield bij de jaarlijkse

dodenherdenking op de Dam
in 1998.

Het vrijwilligersbeleidsplan dat
bedoeld is om de activiteiten van
de vnjwilligers doelmatiger te

maken heeft als concreet vervolg:
een cursus'contextuele therapie"
communicatietrainingen, een trai-
ningsweekend deskundigheidsbe-
vordering algemeen, intervisie en

supervisie.

Dit jaar overlijdt Wim Scheurer,

eindredacteur van Het Bulletin,
bestuurslid en public relations
organisator. Bestuurslid Karin
Bruggeman moet haar activiteiten
minimaliseren en voorzitter
Hans Donkersloot moet al zljn
inzet opschorten nadal een ernsti-
ge ziekte is geconstateerd.

Marcel Kemp vervangt Hans.

September: Conferentie in
Wenen, een vervolg op eerdere
'Holocaust-conferenties'.

Workshops en forumdiscussies
over de erfenis van de ïveede
Wereldoorlog.

Media
Radio: Teun van der Vaart

van de CKDM op de lokale radio
van Amsterdam.
lnterviews op de lokale zenders
van Brabant, Noord-Holland,

en Utrecht.
TV: Regionale televrsie Brabant
interviewt een vrijwilligster van
Herkenning.
De film "Twee minuten stilte"
wordt op de televisie uitgezonden.
Interviews in Limburgs Dagblad,
Brabants Dagblad, meerder lokale
en regionale kranten.

2000
Er zijn een aantal kerntaken voor
de komende vier jaar geformu-
leerd die gericht zijn op continui-
teit in de hulpverlening aan lotge-
noten, integratie van de deskun-
digheid in de reguliere hulpverle-
ning, bij de vrijwilligers en eman-
cipatie van de doelgroep.

Februari:
overlijden van Hans Donkersloot

April: Landelijk Weekend in Baarn

Forumdiscussie over de toekomst
van Herkenning.

lnvoering'vrij willigerscontracten'

Het Museon in Den Haag heeft in
haar permanente tentoonstelling
over WO Il ruimte gemaakt voor
de lotgevallen van een
'kind van foute ouders'.
November: Overdracht dossiers
van politieke delinquenten van
het Ministerie van Justitie naar
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het Algemeen Rrjksarchief.
Voorzitter Marcel Kemp houdt bij
die gelegenheid ten overstaan van
ministers en professoren zijn
betoog: "De macht van foute beel-
den". Veel aandacht in de media.

Start website:
www. werkgroepherkenning. nl

Media
TV:WDR (Duitsland)
"Soldatenkinder" met medewer-
king van de CKDM..
Ontbijt TV en NOS-journaal n.a.v.

de dossier-ovedracht.
NCRV: "Klein Publiek".
Vara: Barend en Witteman.
Af:5 (Amsterdam).

Radio: Wereldomroep, Business-

nieuwsradio, KRO: Tijd voor twee.
Radio-l journaal.

Kranten: Volkskrant april en mei.
Limburgs Dagblad,
Tubantia/Iwentsche Courant.,
Trouw.

Tij dschriften : Jonas-magazine,
interview, Midi, interview,
Panorama.

200r
Een nieuw bestuur voor een
nieuwe subsidieperiode.

Maart: Publicatie van
"Grijs verleden"
van Chris van der Heijden.
April: In plaats van een Landelijk
Weekend een thema- en ontmoe-
tingsdag met workshops en een
lezing.

Bas Schreuder, Directeur van het
Centrum'45 wordt bijzonder
hoogleraar'Transgenerationele
traumatisering' in Nijmegen.

Een prominent'Kind van een
foute vader': Maxima, zorgt voor
veel belangstelling van de media.
Het Bulletin: Themanummer over
woede bij lotgenoten.

November: Het Historisch
Nieuwsblad houdt een enquête
onder donateurs van Herkenning.
Voor het eerst in de geschiedenis
een kwantitatief onderzoek.
(200 reacties - publicaties in 2002)

12 december:
De werkgroep bestaat 20 jaar !!

Media
Radio I Journaal: Marcel Kemp
Kranten en tijdschriften:
Vrij Nederland
Intermediair 7 aprll interview met
Paul Mantel, Wil Bernards en
Marijke Hoekman.
Het tijdschrift Plus van 26 april

lnterview met Dirk Bruggeman.
Utrechts Nieuwsblad
I april, interview met Paul Mantel.
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