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Actueel: Vanuit het bestuur

Corona en Herkenning 
Het blijft nog onduidelijk wat we dit jaar kunnen 
organiseren voor u als donateur. We hopen dat er 
eind juni een mogelijkheid is om een contactmiddag 
te houden. Als we de berichten mogen geloven, dan 
zijn rond die tijd de meeste mensen minimaal een 
keer gevaccineerd. En de ouderen onder ons al twee 
keer. Het zou dus mogelijk moeten zijn om met in 
achtneming van anderhalve meter afstand en 
mondkapjes weer bij elkaar te komen. We mikken op  
26 juni en als vanouds weer in de Amershof in 
Amersfoort.  
 
Gespreksgroep 
Zoals we u in het vorig nieuwsbulletin al lieten weten 
zijn de plannen voor een gespreksgroep klaar, en 
kan ook de workshop met Fedia Jacobs starten, 
zodra de situatie het toelaat. Het bestuur vergadert 
wel regelmatig, dat ging tot nu toe twee maandelijks 
via een telefonische conference call, maar sinds kort 
doen we dat ook via Zoom.  Elkaar kunnen zien is 
belangrijk! 

Ons 40 jarig jubileum op 20 november in het 
Nationaal Archief in Den Haag 
Zet u deze dag maar alvast in uw agenda!  De 
jubileumcommissie is hard bezig om een interessant 
dagprogramma op te stellen en heeft een aantal 
verrassingen in petto. Ook komt er een jubileumboek 
met een inkijkje in verleden, heden en toekomst. 
In dit nieuwsbulletin vertellen zij er al iets over. 

“ Niet voor iedereen was 5 mei een bevrijding”. 
Dat gevoel leeft nog steeds bij veel kinderen van 
foute ouders. Straks hebben we weer de nationale 
Herdenking en Bevrijding, voor velen van ons 
ongemakkelijke dagen. Kijk daarom in die tijd eens  
naar onze lesbrief met deze titel te vinden op onze 
website www.werkgroepherkenning.nl/lesbrieven. 

Wij zijn er voor u - juist nu! 
In deze bijzondere tijd, waarin we elkaar sporadisch 
zien, heeft u misschien behoefte aan contact met een 
lotgenoot, als donateur kunt u altijd onze hulplijn 
bellen voor een gesprek: 0633057003.  
Dat onze hulplijn nog steeds -  na 40 jaar - hard nodig 
is, merken de dames die de telefoon bedienen. Het is 
soms zo druk dat Jeanne Diele en Lenie Degen 
versterking hebben gekregen van Jantje Bonthond. 
Een inkijkje in de wereld van de  hulptelefoon vindt u 
in dit nummer.  

Onze website 
Vergeet u niet zo nu en dan op onze website te 
kijken. U vindt daar de meest recente 
aankondigingen van interessante bijeenkomsten, 
oproepen, boekuitgaven en documentaires. 
Wij zien uit naar uw bijdrage of aankondiging!   
Neemt u dan vooral contact op met 
secretariaat@werkgroepherkenning.nl of met onze 
websitebeheerder.  

Het bestuur 
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Komt er eindelijk aandacht voor de 
pijnlijke kanten van de 
geschiedenis?  

Als ik de aanhef ‘de pijnlijke kanten van de 
geschiedenis’ zie staan op pag. 36 van de 
Beleidsvisie 2021-2025 van het Nationaal Comité 
4en5 mei, dan is mijn interesse gelijk gewekt. 
Mooi, dat daar nu ook aandacht aan wordt 
besteed!   
Ik lees gauw verder en zie dat met pijnlijk alleen 
bedoeld wordt de periode van de bloedige strijd in 
de jaren ‘45 tot ‘ 49 in Indonesië. Naar aanleiding 
van de excuses die de koning hiervoor in 
Indonesië heeft aangeboden, zegt het comité:  
‘Het laat zien dat dat we in Nederland moeten 
durven reflecteren op de dekolonisatiestrijd, een 
periode in de geschiedenis waar Nederland niet 
trots op kan zijn en waarover we als samenleving 
daarom veelal zwegen.’ 
Het comité vindt ook dat ‘een eerlijke, kritische 
reflectie op het verleden bijdraagt aan de 
gezamenlijke, niet-eenzijdige beleving van 
vrijheid.’ 
Deze uitspraak van Arnon Grünberg  in Trouw 
van 12 december 2020 kunnen we hier nog aan 
toevoegen.  
‘Het aanvaarden van collectieve schaamte kan 
ons tot het inzicht brengen dat niet alles is 
toegestaan in de naam van vijandschap.’ 

Mooie woorden die niet alleen van toepassing 
zouden moeten zijn op wat er in Indonesië is 
gebeurd.  

Cuny Holthuis 

http://www.werkgroepherkenning.nl/lesbrieven


Zoals u ongetwijfeld hebt gezien, heeft  
NieuwsBulletin een nieuw jasje! 

Het is ontworpen door onze donateur Hans Janssen 
en zijn partner en we zijn heel benieuwd wat u er van 
vindt. Laat het ons weten! 

In dit nummer krijgt u een divers aantal artikelen te 
lezen zoals een inkijkje in wat de medewerkers van 
onze hulptelefoon bijna dagelijks ervaren. Interessant 
om te lezen dat na 40 jaar lotgenotencontact bij 
Herkenning er nog altijd veel verborgen leed is en 
behoefte aan steun en informatie. 

Actuele informatie is ook op onze website van 
belang, veel mensen beginnen daar hun zoektocht 
naar de geschiedenis van hun familie. Daarom is ons 
Compendium van de geschiedenis van de kinderen 
van foute ouders nu helemaal bijgewerkt.  

De jubileumcommissie laat van zich horen en maakt 
u alvast nieuwsgierig naar het resultaat! 

Het aantal nieuw verschenen boeken over de eerste, 
tweede en derde generatie blijft toenemen. 

Een boek van een Amerikaanse met Nederlandse 
wortels over de impact van de verzwegen 
oorlogstrauma’s van haar ouders op haar zelf.   
‘De oorlog van horen zwijgen’ is oorspronkelijk in het 
Engels geschreven voor het Amerikaanse publiek dat 
WOII vooral met de Holocaust identificeert. Gerrie 
Mos beschrijft hoe belangrijk dit boek voor het 
Amerikaanse en Canadese publiek is, juist ook voor 
Nederlandse nakomelingen van foute ouders daar. 
Ook in ‘Verborgen Erfenissen’ worden  zowel de 
lotgevallen van de eerste als de tweede generatie 
beschreven, in een wisselend Nederlands-Duits 
perspectief.   

Twee boeken met het verhaal van eerste generatie 
foute Nederlanders laten zien dat hoe grillig de keuze 
voor de foute kant soms was. Wie het hele verhaal 
kent, oordeelt minder snel.  
In ‘Getekend voor het leven’ wordt het leven van 
iemand die voor de SS koos, beschreven. Een 
bijzonder verhaal over een zogeheten 
Kriegsberichter, die voor de Duitsers verslag moest 
doen in woorden, maar vooral ook in beelden, van de 
strijd aan het front.  
De zoektocht naar deze, wederom verzwegen, 
familiegeschiedenis staat centraal. 

Het boek ‘Niemandskind’ heeft geen link met 
Nederland, maar is wat betreft het thema universeel.  
Een meisje dat weggehaald wordt bij de ouders 
vanwege haar uiterlijke geschiktheid voor een Arische 
opvoeding. Vanuit een Lebensbornkliniek wordt ze 
geadopteerd door ouders die geen belangstelling 
voor haar hadden. Interessant is haar zoektocht naar 
haar oorspronkelijke familie, met een bizar slot. 
Tenslotte wordt er in een tweetal overwegingen nog 
gereflecteerd op de actualiteit. 

Wij wensen u,  
ondanks alle 

beperkingen, een 
zonnig 🌞 voorjaar! 

    
     

Wij  hopen u in de 
zomer, gevaccineerd 

en wel💉, weer te 
kunnen zien! 

Ook wensen we u  
veel sterkte 💪 voor 
als de lastige dagen 

van  
4 en 5 mei straks 

komen! 
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40 jaar Herkenning. Een Jubileum om bij stil 
te staan! 

In november 2021 bestaat Herkenning 40 jaar. Een 
gedenkwaardig jubileum. We willen graag met U, 
onze donateurs en met genodigden, stil staan bij 
onze bijzondere betekenis in de afgelopen decennia 
en bij onze betekenis voor onze achterban, maar ook 
voor de Nederlandse samenleving, nu en in de nabije 
toekomst. Hoe gaan we dit jubileum vieren? 

20 november: Jubileumviering in het Nationaal 
Archief 
Op zaterdag 20 november organiseren we in het 
Nationaal Archief in Den Haag een jubileumdag met 
een symposium met verschillende interessante 
sprekers, een theater intermezzo, een bezoek van 
een zeer bijzondere gast, en natuurlijk is er volop 
gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te 
wisselen. 

Jubileumboek 
Ter gelegenheid van ons 40-jarig bestaan blikken we 
terug op de afgelopen decennia in een Jubileumboek, 
met bijdragen van donateurs, bestuursleden en 
schrijvers die eerder over onze thema’s hebben 
gepubliceerd, In het jubileumboek is ook ruimte voor 
interviews en foto’s. 

Inbreng donateurs 
We vinden het heel belangrijk, dat tijdens onze 
jubileumviering en in het boek, onze donateurs 
vertegenwoordigd zijn. Omdat het verhaal verteld 
mag worden. We gaan u per mail uitnodigen, om uw 
bijdrage te leveren, desgewenst anoniem. Vragen, 
die hierbij opkomen zijn:  

1) Wat is de betekenis van stichting Werkgroep 
Herkenning voor de Nederlandse 
samenleving? 

2) Wat betekent het oorlogsverleden voor jou? 
3) Wat betekent Herkenning voor jou? 
4) Waarom is dit verhaal nog zo pijnlijk? 
5) Wat is nodig voor verdere verwerking? 

We gaan onze donateurs per mail uitnodigen om een 
bijdrage te schrijven aan het Jubileumboek. 

Bijzondere gasten 
Op het symposium zullen sprekers vanuit 
verschillende disciplines met ons van gedachten 
wisselen over ons verhaal. Welke verhalen zijn nog 
niet verteld? Historici, journalisten, wetenschappers 
en schrijvers die geïnteresseerd zijn in onze 
geschiedenis zijn van harte welkom. En wij 
verheugen ons op de komst van een bijzondere gast.  

Wordt vervolgd! De jubileumcommissie komt 
regelmatig met een update. Heeft u suggesties? Laat 
het ons weten. 

Rosanne Buis 

Waarom vind ik het belangrijk om het 40ste jubileum 
van Herkenning te vieren?  
 Iedereen binnen Herkenning is uniek met een 
persoonlijke achtergrond. Wat ons bindt is het feit dat 
die achtergrond vaak gelinkt wordt aan het zwarte 
van de tweede wereldoorlog.  
 Ik geloof echter niet in dat pure zwart/wit denkbeeld. 
Ieder mens maakt keuzes. En die keuzes worden 
vaak gemaakt binnen een bepaalde beperkt te 
beïnvloeden situatie. Een plek waar je geboren bent, 
cultuur, religie, overtuiging, tijdperk, geluk, enz. 
Meestal worden die keuzes genomen vanuit een 
onderbewustzijn, soms bewust.  
 Het gevolg is dat de meeste mensen “grijs” zijn. 
Sommige wellicht iets witter dan de ander. Maar 
niemand wordt als pure held geboren. Het heeft dan 
ook weinig nut om lang stil te staan bij achteraf 
verkeerd genomen specifieke beslissingen. Het enige 
wat je kan doen is kijken naar de rode draad in je 
eigen leven en vervolgens concluderen of je tevreden 
bent met die rode draad. Wat zou je grofweg anders 
willen doen. En vooral, wat zou je je kinderen 
grofweg mee willen geven. Want zij gaan per definitie 
op detail niveau weer hun eigen “foute” keuzes 
maken.  
 Het 40ste jubileum van Herkenning biedt ons de 
gelegenheid om stil te staan bij het verleden. Alle 
levensverhalen die zijn verzameld. Maar vooral een 
goede basis om gezamenlijk te kijken naar die rode 
draad. Wat hebben wij geleerd en vooral, wat willen 
we doorgeven? In ieder geval om de volgende 
generatie een nieuwe basis te geven. Een nieuwe 
basis voor het maken van keuzes.  
Martijn Groeneveld 

 

Het nationaal archief in Den Haag. Bron: Wikimedia 
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De telefonische hulplijn van Herkenning 

Stichting werkgroep Herkenning bestaat dit jaar 40 
jaar, waaronder ook de Telefonische Hulpdienst. 
Waarom zijn wij nodig en nog steeds nodig? En hoe 
belangrijk is hulp via onze Telefonische Hulplijn? 

Als vrijwilligers/ervaringsdeskundigen (Jeanne Diele, Lenie 
Degen en Jantje Bonthond) zetten wij ons nog steeds 
belangeloos in om in alle rust een verhaal dat soms voor 
het eerst wordt verteld, aan te horen. Dit doen wij met veel 
aandacht, begrip en (h)erkenning. Er worden ons veel 
vragen gesteld zowel per telefoon als per mail.  

Wat voor vragen komen wij tegen? 
Er zijn nog steeds mensen die met vragen over hun 
familiegeschiedenis rondlopen. De tweede generatie komt 
soms voor het eerst pas met hun verhaal. Het is de 
persoonlijke familiegeschiedenis en het verzwegen 
verleden die mensen soms eindelijk bij ons kunnen en 
mogen navertellen. Dat is nog steeds na 40 jaar 
Herkenning nodig en het blijft ook urgent dat wij als 
vrijwilligers hiervoor inzetten. 

 

Jeanne Diele 

Er niet bij mogen horen 
Mensen  hebben dikwijls nog steeds moeite met bepaalde 
dagen zoals 4 en 5 mei en tv- en radioprogramma's die er 
rond die dagen worden uitgezonden. Die halen gevoelens 
naar boven en zij hebben dan opnieuw het gevoel van 'er 
niet bij te (mogen) horen'. 
Vaak wordt door mensen 'het zwijgen' genoemd. Er is iets, 
een familiegeheim, waar niet over gepraat wordt, of mag 
worden. Wat is dat dan toch? Zij willen graag weten wat er 
is voorgevallen. 

Zoektochten in het verleden 
Zoals vragen over de interneringskampen waar hun ouders 
hebben gezeten.  Ook zijn er veel vragen over de 
kindertehuizen van de Bijzondere Jeugdzorg. 
Wij krijgen ook regelmatig vragen over hulp bij een 
zoektocht naar een biologische vader vaak gaat het dan 
om een Duitse militair. 

Vragen van de derde generatie 
Veel derde generatie mensen willen meer weten over wat 
er is gebeurd en zij willen dat dan zelf onderzoeken. De 
vraag is dan 'hoe doe ik dat'? 
Wij helpen dan de vrager om het familieverhaal te 
achterhalen zoals  doorverwijzing naar instituten, zoals het 
NIOD of het Nationaal Archief) Zo kan men verder 
onderzoek doen en wordt  gestimuleerd om  het verhaal op 
te schrijven. 

Ook vraagt deze generatie zich steeds vaker af waarom er 
niet meer officieel onderzoek is gedaan.  
Waarom de wantoestanden die er waren in de kampen en 
kindertehuizen onder de dekmantel zijn gebleven en nooit 
zijn onderzocht? 
De derde generatie komt met veel ‘willen weten’ vragen, 
met een ander verhaal dan de tweede generatie, maar zij 
voelen wel de lasten en de pijn van de emotionele en 
transgenerationele overdracht. 

 

Lenie Degen 

Nog steeds nodig! 
Al deze voorbeelden geven aan hoe hard de hulptelefoon 
nog nodig is, hoewel tegenwoordig ook veel via de mail 
wordt gevraagd. Herkenning blijft  dus nog onmisbaar! 
We hebben ook steeds meer contact met officiële 
hulpinstanties. Wij staan langzamerhand bij hen op de 
kaart, maar er is nog veel te doen op dit gebied. 
We gaan in onze hulpverlening steeds meer toe naar het 
beantwoorden van vragen en hulp bij zoektochten. Maar 
toch blijft ons luisterend oor, bij verdriet, boosheid en pijn 
het belangrijkst. 

Jeanne Diele en Lenie Degen 

 Op verzoek voortaan een rubriek    
         
   ‘Gezocht’ 

Wij krijgen veel verzoeken van buiten Herkenning of 
er donateurs zijn die informatie hebben over 
personen, kindertehuizen, interneringskampen enz. 
Ook willen mensen contact met lotgenoten om met 
elkaar te praten over hun ervaringen.  
Het bestuur stuurt vaak verzoeken per email, maar er 
komt nu ook een aparte rubriek in ons 
NieuwsBulletin. 
   
  Maakt u er dus gebruik van! 

Op de achterpagina vindt u als een oproep om 
informatie in verband met een zoektocht naar een 
Duitse grootvader. 

  !
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De oorlog van horen zwijgen, een aanrader! 
Het boek van Mieke Eerkens ‘ De oorlog van horen 
zwijgen’ heb ik met toenemende interesse en 
verwondering gelezen. Ik ben geboren in 1952 en 
daarom herkende ik in het derde deel van haar boek 
veel over de invloed van traumatische ervaringen van 
haar ouders. Ze schrijft heel open en uitgebreid over 
de gevolgen van de oorlogstrauma’s voor haarzelf en 
het gezinsleven. Haar psychologische inzichten 
helpen om na te denken over je eigen achtergrond.  

Donkere wolk 
Na het overlijden van mijn vader kwam er ruimte om 
me te verdiepen in zijn oorlogsverleden. Mijn vader 
was lid van de Jeugdstorm en werd onder dwang 
gerekruteerd door de SS. Hij heeft aan het Oostfront 
gevochten voorjaar 1945. Hoe heeft dat mij en ons 
gezin beïnvloed? Er hing een donkere wolk over mijn 
jeugd. Mijn ouders zwegen over de oorlog en je wist 
dat je daar niet over mocht praten. Een paar dingen 
over mijn vader. Hij was in alle staten als er iets kwijt 
was of als er iets kapotging. Hij was een soort 
vulkaan die elk moment kon uitbarsten. Hij wilde altijd 
alles goed doen, zijn foute keuze goedmaken. Mijn 
zussen en ik schaamden ons vaak voor zijn 
autoritaire, neerbuigende gedrag en zijn 
eetgewoonten.  

Schaamte 
Mijn vader is uiteindelijk zijn memoires gaan 
schrijven, maar de ergste dingen kon hij niet 
opschrijven. Wat hij heeft meegemaakt, hebben we 
pas in 2005 gelezen toen die memoires af waren. Tot 
mijn teleurstelling kon ik nog steeds niet met hem 
praten, maar er was een zachte kant van hem naar 
bovengekomen. Hij zei vlak voor zijn dood dat hij zich 
zijn hele leven heeft geschaamd over zijn foute 
keuze. En volgens mijn vader had zijn jongere broer 
een oorlogstrauma, maar hij niet….  
Die jongere broer en zus van mijn vader waren na de 
oorlog geëmigreerd naar Canada, gedeeltelijk 
vanwege het NSB-lidmaatschap van hun vader (mijn 
opa) en de gevolgen daarvan voor hen. Hun 
(klein)kinderen weten erg weinig van de oorlog maar 
hebben wel te maken met de gevolgen van de oorlog.  

Innerlijke bagage 
Omdat het boek van Mieke Eerkens oorspronkelijk in 
het Engels is verschenen als: ‘All Ships Follow Me. A 
Family Memoir of War Across Three Continents’ heb 
ik het aangeraden aan familie in Canada. Ik deel 
hieronder de reactie van mijn tante (geboren in 
1938), die schreef: 
“Ik heb het boek gelezen. Ik werd er verdrietig van, 
opnieuw die hele oorlogstijd onder ogen zien met alle 
gevolgen van dien. Ik ontdekte dat het bepaalde 
dingen in mijn gedrag verklaarde. Ik kwam ‘zeer 
geremd’ uit mijn vroege kinderjaren. Ik heb geleerd 
om te functioneren, maar als je me in een groep zet, 
klap ik dicht. Een op een gaat veel beter. In elke 

groepssituatie vraag ik me altijd af hoe vrienden zich 
zo op hun gemak kunnen voelen als ze dingen over 
zichzelf vertellen. Ik draag altijd zoveel innerlijke 
bagage met me mee. 

Genezend 
Ik herinner me de eerste keer dat ik mijn verhaal 
probeerde te vertellen. Ik brak en kon niet meer 
ophouden met huilen. Dat was nodig en genezend, al 
schaamde ik me ook. Waarom was ik niet normaal? 
Het opschrijven van herinneringen heeft me echt 
geholpen om vrij te worden van het verleden…. Zo 
heb ik je al eerder geschreven over mijn vreemde 
gewoonte om kalk, enz. te eten, de eetstoornis PICA. 
Het heeft me veel tijd gekost om dit te overwinnen. Ik 
at ook te veel, misschien om een bepaalde leegte te 
vullen, een verlangen wellicht. Hoe dan ook, ik ben 
blij dat ik dingen over mezelf heb geleerd en nog 
steeds leer. Ik denk vaak aan kinderen die nu oorlog 
meemaken, verschrikkelijk. Ik kan me de impact 
nauwelijks voorstellen. Toch is dit MIJN leven, mijn 
kruis zelfs en ik begrijp nu dat we hier niet zijn om 
gelukkig te zijn, maar om gevormd te worden.  
Ze schrijft tenslotte: “Hoe was het voor jou? Ik weet 
zeker dat je door geloof eenzelfde soort vrede hebt 
gevonden. Wij kunnen vergeven, toch?” 
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Het was alsof voor mij het licht werd aangedaan. 
In de reactie van een van mijn neven, zoon van mijn 
oom trof mij dit: 
“Hoewel ik in Canada ben geboren, voel ik me 
verbonden met Nederland en zijn geschiedenis. Ik 
besef hoe weinig ik eigenlijk weet van de gevolgen 
van de WOII voor de mensen in Nederland. Oorlog is 
echt hel en in dit boek staan zoveel dingen die ik niet 
wist. Het was alsof voor mij het licht werd aangedaan. 
Ik zie overeenkomsten in eigenschappen in mijn 
eigen vader, met name zijn kijk op eten (wat we soms 
grappig vonden). Hij dwong ons liever de hele pan 
aardappelen leeg te eten, dan er iets van weg te 
gooien. En ja, hij likte ook heel graag zijn bord 
schoon, net als je vader. Mijn vader vertelde me, dat, 
toen hij in Canada kwam en op de boerderij 
aankwam waar hij zou werken, hij dacht dat de boer 
en boerin zijn komst vierden met een heel groot feest. 
De volgende dag was het weer feest. En zo ging het 
alle dagen daarna. Toen pas realiseerde hij zich dat 
er geen gebrek aan voedsel was en dat deze grote 
maaltijden normaal waren in zijn nieuwe huis.  

 
Mieke Eerkens. Bron: Historisch Nieuwsblad 

Hij sleepte ook veel oude meubels en zelfs 
chirurgische voorwerpen zoals scharen, pincetten en 
zelfs grote mobiele operatielampen mee naar huis, 
omdat hij er gewoon niet mee kon omgaan dat het 
ziekenhuis (waar hij werkte) deze spullen weggooide. 
Hij kon ze niet gebruiken, maar dat gaf niet. Zo 
kregen Mark en ik ziekenhuisbedden, die in zittende 
stand konden worden gezet en die we jarenlang 
hebben gebruikt. Pas vorig jaar heb ik het laatste bed 
frame naar de recycling gebracht, het was 
buitengewoon zwaar en solide. Er staan nog veel van 
deze spullen in de garage van mijn moeder, 7 jaar 
nadat mijn vader is overleden. 
Mijn vader gaf royaal geld uit in de vakanties, maar 
de rest van de tijd was hij vrij zuinig, net als mijn 
moeder. Ik zie nu pas in dat dit een direct gevolg was 
van gebrek lijden tijdens de oorlog. Het werd een 
deel van wie ze zijn en dit werd ons ook geleerd, 
ondanks het feit dat we leven in een samenleving en 
in een land dat geen gebrek aan voedsel heeft. Het 
idee om te sparen voor de (mogelijke) slechte tijden 
die komen, was een soort tweede natuur geworden.   
Het is ook verbazingwekkend hoe oorlog de kinderen 
van ouders die de oorlog hebben meegemaakt, 
beïnvloedt. Het belicht de verschillende gedragingen 
van de burgers van een bezet land. Niets lijkt zwart of 
wit te zijn. Zoveel onrecht, allemaal onder het tapijt 
geveegd, maar aanwezig net onder de oppervlakte. 
… Ik zal na het lezen van dit boek altijd in een ander 
licht aan oorlog denken.” 
En ook mij raakte het opnieuw om hun verhaal te 
lezen. Wat fijn dat dit boek Engelstalig is, want er zijn 
immers zoveel mensen geëmigreerd na de oorlog en 
hun (klein)kinderen kunnen nu meer inzicht krijgen 
waarom een oorlog zo moeilijk overgaat. 

Gerrie Mos-de Boer 
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Getekend voor het leven  
door Onno Lassooy  

Een snelle blik op de categorie ‘oorlogsboeken’ van 
een online boekhandel laat de reeks van De Jong 
niet zien. Wel opsommingen van nieuwe titels. De 
oorlog blijft een boeiend onderwerp voor historici, 
geïnteresseerden en natuurlijk kinderen en 
kleinkinderen van mensen die de oorlog hebben 
meegemaakt. Onno Lassooy heeft niet zelf de oorlog 
meegemaakt, zijn ouders of grootouders hebben 
nauwelijks iets bijzonders te vertellen over de oorlog. 
Dat was anders bij de opa van zijn vrouw. Die diende 
als vrijwilliger bij de Waffen-SS. Als tekenaar. 
Ingedeeld bij de SS-PK, als Kriegsberichter. 

Het eerste hoofdstuk zal iemand van Werkgroep 
Herkenning zonder twijfel bekend voorkomen. Een 
deel van de familie ‘weet het’, een ander deel niet. Zo 
ook de auteur en zijn vrouw. Op een verjaardag in 
2011 komt opeens uit dat de familie in de 
oorlogsjaren in Duitsland zat. Al snel valt het beladen 
woord ‘NSB’. De vader van de schoonmoeder van 
Onno Lassooy was lid van de NSB. Ook valt een 
tweede woord: SS. De opa van Lassooys vrouw blijkt 
ook bij de SS te hebben gezeten. Lassooy is 
geprikkeld. Als liefhebber van geschiedenis wil hij 
meer weten. Want de NSB en de SS? ‘Fout’ toch? 
Maar wat deed opa dan? Lassooy ging op onderzoek 
uit. Allereerst praten en zich inlezen. Dat bleek al snel 
niet voldoende. Hij ging verder en zocht in het 
Nationaal Archief naar strafdossiers van opa Willem 
Zwagers. Zoals het een goed onderzoeker betaamt 
zoekt hij ook enkele tijdgenoten op: Willem Vergragt, 
een Nederlander die onder andere voor Het 
Nationale Dagblad schreef en Oswald van 
Ooteghem, de laatst levende verslaggever van 
‘Legion Flandern’. De twee mannen konden Lassooy 
verder helpen in zijn onderzoek en deelden hun 
ervaringen. 

Met succes. Willem Zwagers bleek inderdaad lid 
geweest te zijn geweest van de NSB en van de 
Waffen-SS. De in 1905 geboren Zwagers woonde in 
de jaren dertig in Zaandam. Net als vele anderen 
leefde Zwagers in armoede en ging hij van baan naar 
baan en sloten hij en zijn vrouw zich aan bij de NSB. 
Zwagers betaalde in mei 1940 de prijs voor zijn 
lidmaatschap. Hij werd opgesloten in Haarlem 
vanwege het NSB- lidmaatschap. Hij meldde zich pas 
in 1942 als vrijwilliger aan voor de Waffen-SS. 
Zwagers belandde na de militaire opleiding in Berlijn 
en kreeg een korte tekenopleiding voordat hij naar 
het Oostfront werd uitgezonden. Daar trok hij op met 
fronteenheden. Om een realistisch beeld te kunnen 
geven van de gevechten moest Zwagers ze zelf 
ondergaan. 

De nazi’s maakte dankbaar gebruik van de 
tekeningen van Zwagers en publiceerde deze in de 
gelijkgeschakelde pers in Nederland. De tekeningen 
moesten de Nederlandse bevolking enthousiasmeren 
voor de strijd tegen het ‘goddeloze bolsjewisme’. En 
dus tekende Zwagers soldaten die ten strijde trokken, 
maar ook de gevolgen van het communisme: 

vernietigde kerken en paleizen of achterbaks 
vechtende Russen waartegen SS’ers moedig ten 
strijde trokken.  

Zwagers maakte subtiel gebruik van verschillende 
tekentechnieken: Duitse soldaten als machtig 
middelpunt, een Duitse tank als machtig wapen, 
stevige stellingen van de SS’ers, tegenover een 
desolaat Russisch landschap, waar armoedige 
Russen woonden in kleine vervallen huisjes. De 
propaganda van Zwagers stak in subtiele 
verwijzingen, in kleine details, waardoor de 
tekeningen eerst bewondering op kunnen roepen.  
Lassooy focust in het boek niet alleen op de 
tekeningen van Zwagers. Zijn complete ‘Werdegang’ 
voor Leningrad weet Lassooy te beschrijven, 
tezamen met het oponthoud in Kroatië. Het Legion 
‘Niederlande’, onderdeel van de Waffen-SS, werd 
enige maanden ingezet tegen Kroatië. Zwagers was 
er kortstondig bij.  

 

Met de invasie in Normandië in juni 1944 veranderde 
de oorlog in een twee frontenoorlog. Zwagers’ gezin 
vertrok, onder moeilijke omstandigheden, naar 
Duitsland. De tekenaar zelf probeerde in Nederland 
te blijven. Met succes. Toen in september 1944 de 
geallieerden de Nederlands-Belgische grens 
naderden, was Zwagers in de buurt: in Aken en in 
Doetinchem. Hij besefte dat de oorlog een niet door 
hem gewenste wending kon gaan nemen. In deze 
periode liet hij zijn bloedgroeptatoeage verwijderen. 
Hij werd voor dit vergrijp slechts licht gestraft.  
In december 1944 dook Zwagers aan het front langs 
de Rijn bij Kesteren en Ochten op. Opnieuw als 
tekenaar. Deze keer maakt hij tekeningen van 
gevechtsgroepen op patrouille, maar ook van het 
vernietigde station van Kesteren en de kerk van 
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IJzendoorn. Vernietigingen, die niet alleen aan het 
Oostfront tot ellende leidden.  

Op 15 mei 1945 was de oorlog voorbij voor de SS-
tekenaar. Zwagers werd gearresteerd en werd 
gevangen gezet. Hij belandde onder andere in 
Amsterdam in het beruchte kamp op de Levantkade, 
maar ook in Duin en Bosch bij Castricum. Na drie jaar 
komt hij vrij, nadat hij in Limburg in de mijnen had 
gewerkt. Na verloop van tijd ging hij weer aan de 
slag, als tekenaar. Zwagers tekende onder andere 
voor de voormalige verzetskrant Trouw. De 
tekeningen met soldaten lagen achter hem. Zwagers 
ging aan de slag voor uitgeverij Mulder en Zoon en 
tekende kinderboekjes met dieren. In 1975 overleed 
de voormalige NSB’er en Kriegsberichter.  

Het boek van Lassooy bevat vrijwel alle tekeningen 
die de oorlog hebben overleefd. Sommige tekeningen 
bleken in archieven te liggen, andere waren in 
particulier bezit. Het maakt het boek tot een groter 
verhaal. Niet alleen de Kriegsberichter, ook zijn werk. 
De tekeningen gaan vergezeld van fotomateriaal en 
NSB-affiches. Zwagers staat mede daarom in een 
groter geheel.  

 

Onno Lassooy met enkele tekeningen. Bron: Rodi.nl 

De schrijfstijl is uiterst prettig en de opmaak is 
bovengemiddeld mooi. Lassooy is een vormgever die 
zijn vak verstaat en in het boek zijn weerslag heeft. 
De pagina’s zijn een lust voor het oog. Het boek 
onderscheidt zich verder van andere boeken doordat 
Lassooy zowel de geïnteresseerde leek kan boeien, 
maar ook de ‘ervaren’ lezer hoeft zich niet te 

vervelen. Los van het gegeven dat over de 
Kriegsberichter nauwelijks is geschreven weet 
Lassooy een bijzondere levensgeschiedenis te 
brengen die niet alleen op zich al bijzonder is, maar 
juist door de rijkheid van afbeeldingen tot leven komt. 
Lassooy weet wat hij schrijft. 

Een aanwinst voor iedere boekenkast. De prijs 
bedraagt €29,90, 272 pagina’s, hardcover en volledig 
in kleur. De voorraad is inmiddels beperkt, voor een 
exemplaar kunt u zich wenden tot uitgeverij Scribo: 
www.uitgeverijscribo.nl, of via Info@uitgeverijscribo.nl  

Alex Dekker 
  

Niemandskind   
door Ingrid von Oelhafen en Tim Tate 

Er zijn nog altijd van die zwarte bladzijden  uit de 
WOII geschiedenis waar weinig over bekend is. Zo’n 
bladzijde is het verhaal van de Lebensborn kinderen, 
die het product waren van de obsessie van het Derde 
Rijk met raszuiverheid.  

De grote lijnen van dit Lebensborn project zijn wel 
bekend: ‘Arische’ vrouwen werden aangemoedigd om 
een kind van een echte Ariër te krijgen en konden dit 
kind dan baren in een Lebensbornkliniek. Zo’n kind 
werd daar dan ook opgevoed. Het hele project was 
een idee van Heinrich Himmler en de vaders van 
deze kinderen moesten dan ook het liefst SS’ers zijn. 

Maar in de praktijk werd Lebensborn steeds meer 
uitgebreid, het was van belang dat er zoveel mogelijk 
Arische kinderen werden opgevoed in en voor het 
Derde Rijk. Dus werden ook kinderen uit de door de 
Duitsers veroverde gebieden geselecteerd op hun 
raszuiverheid. Met name in Polen en Slovenië en 
Kroatië ging dat met harde hand: kinderen werden 
van hun ouders gescheiden en door specialisten 
bekeken. Een kind dat aan de Arische normen 
voldeed, werd vervolgens naar een Duits Lebensborn 
tehuis gebracht.  

Ingrid van Oelhafen was zo’n Sloveens kind, dat als 
baby van negen maanden werd weggehaald bij haar 
ouders en in een tehuis werd opgevoed tot ze door 
het Duitse echtpaar von Oelhafen in huis werd 
genomen. Het wordt een Duits meisje, zich niet 
bewust van haar achtergrond. Een verhaal dat na 
WOII veel vaker voorkomt: kinderen die in de chaos 
in en na de oorlog opgroeien bij vreemden. En 
niemand die hen vertelt wat hun achtergrond is, tot dit 
toevallig aan het licht komt. Ingrid van Oelhafen blijkt 
volgens de burgerlijke stand Erika Matko te zijn.  

In dit autobiografische boek, dat ze met behulp van 
de journalist Tim Tate heeft geschreven, wordt 
duidelijk hoe ze grip probeert te krijgen op wat er met 
haar is gebeurd. Een bizar verhaal waarin de 
werkelijkheid nog vreemder is dan de fantasie.  Als ze 
uiteindelijk contact heeft kunnen leggen met 
familieleden in Slovenië, blijkt dat er een andere Erika 
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Matko is, die als dochter van Ingrids biologische 
ouders staat ingeschreven!  

 

Aardig aan het boek is dat Ingrid/Erika niet blijft 
steken in zelfbeklag maar haar verhaal ook in 
perspectief ziet van de geschiedenis. Ze richt ook 
een organisatie “Lebenspuren” op, waar kinderen met 
vergelijkbare achtergrond lotgenotencontact hebben. 
En tenslotte eindigt ze haar verhaal met de 
constatering dat ze nu tevreden is met haar leven.  
Want het is maar de vraag of ze, na alles wat ze over 
haar Sloveense familie heeft gehoord en ervaren, bij 
haar biologische ouders gelukkiger was geweest.  

Cuny Holthuis 

Verborgen erfenissen  
door Annelies Kok  
Uitgeverij Elikser  

Annelies Kok laat in dit boek zien hoe ingewikkeld de 
werkelijkheid kan zijn. Zij beschrijft het verhaal van 
het Duitse meisje Liesel dat in WOII trouwt met een 
foute  Nederlander.  En dat terwijl ze niets van het 
nationaal-socialisme wil weten. Hoe kan het dan dat 
ze zo’n keuze maakt?   

Bij Herkenning weten we intussen wel dat keuzes 
voor fout en goed door veel factoren bepaald worden.  
Liesel is een meisje dat veel moeite heeft zelf te 
beslissen, met een dominante, harde adoptiemoeder 
en vervolgens ook een dito echtgenoot. Een keiharde 
zakenman, die op tijd zijn charmes gebruikt om  er 
zelf beter van te worden.  

 

Schrijfster Annelies Kok. Bron: de schrijverscentrale 

Dat heeft grote gevolgen voor Liesel, ze moet in 
Nederland aarden, doet ook haar best om goed 
Nederlands te leren, maar wordt als Duitse zeer 
vijandig behandeld. Al zijn er natuurlijk altijd een paar 
mensen die haar helpen. Ze krijgt een zoontje dat 
ongelukkigerwijze overlijdt en als ze aan het eind van 
de oorlog weer zwanger raakt, wordt er veel druk op 
haar uitgeoefend door haar schoonfamilie en haar 
man om een abortus te laten doen. Ze weigert en 
komt nog meer in een isolement. Haar man verdwijnt 
omdat hij bang is opgepakt te worden en zij zoekt 
steun bij de weinige mensen die ze vertrouwt. 
Aangrijpend is hoe ze hoogzwanger naar veiligheid 
op zoek is. 
Na de oorlog neemt ze alsnog het besluit met haar 
dochtertje terug te gaan naar Duitsland, waar een 
oude vriend haar onder de hoede neemt. Maar ook 
hier is ze nog de speelbal van haar harde moeder en 
haar ex-man. Ze belandt in een wat we nu een 
vechtscheiding noemen en vooral voor haar dochter 
heeft dat grote gevolgen.  Mooi beschreven is hoe de 
dochter uiteindelijk in staat is om afstand te nemen 
van dit traumatische verleden van haarzelf en haar 
moeder. En haar ouders een waardig levenseinde 
bezorgt.  De schrijfster heeft dit verhaal gebaseerd op 
het werkelijke leven van Anne, de dochter met wie ze 
de familie  geschiedenis heeft gereconstrueerd.  Ook 
deze dochter moest naar het Nationaal Archief om 
het dossier van haar vader te bekijken om er achter 
te komen waarvoor hij veroordeeld was.  Een zeer 
toegankelijk en invoelend geschreven boek!  

Cuny Holthuis "
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Keerzijde van oranje   
door Ruud van der Linde  
uitgeverij Aspekt, 2020 

“Als kleuren van verdraagzaamheid vervagen,  
dan beweegt de beschaving zich op hellend vlak”.  

Het motto dat de schrijver van Keerzijde van oranje 
zijn boek heeft meegegeven slaat niet alleen op de 
molenaar Jan, die in 1935 zijn NSB-speldje opgeprikt 
kreeg, zijn vrouw en zonen, maar ook op de 
Brabantse samenleving om hem heen. Door de 
opbouw, waarin de zoon van de molenaar op 86 
jarige leeftijd in het ziekenhuis ligt en het verhaal over 
zijn vader vertelt aan kamergenote Karin, kan de 
schrijver heen en weer springen tussen het verleden 
van zijn vader en moeder, zijn eigen leven en dat van 
zijn broers en zussen. Op gezette tijden stelt Karin 
actuele vragen over de context van die tijd die voor 
ons bijna niet meer voorstelbaar is. Wat een 
‘psychologische roman’ genoemd wordt over een 
landverrader, een NSB’er die voor de Duitse bezetter 
werkte, blijkt dankzij de knappe gelaagde opzet 
vooral een terugblik op de keuzes waar de vader voor 
kwam te staan toen de katholieke Brabantse 
dorpssamenleving hem en zijn gezin de rug toe 
keerde.   

De keerzijde 

Als molenaar, met een winkel voor alle 
benodigdheden voor het dorp, een vrouw en zeven 
kinderen, lijkt het hem ondanks de crisis van ’29 nog 
een aantal jaren voor de wind te gaan. Tot zijn vrouw 
overlijdt en hij opnieuw huwt met een ‘gevallen’ 
vrouw’. De schijnheilige pastoor heeft nog een 
appeltje te schillen met de molenaar die zijn priester 
opleiding niet heeft afgemaakt en doet er alles aan 
om ervoor te zorgen dat het gezin in een isolement 
terecht komt en de armoede toeslaat. Tot er een 
NSB’er langs komt die het gezin zijn hulp en een 
speldje aanbiedt. En vanaf dat moment in ‘35 zien we 
het muntje de verkeerde kant op vallen: de Keerzijde. 
Waarom daarachter staat ‘van oranje’ blijft in het 
boek een raadsel, degenen die zich van het gezin 
afwenden, hebben weinig met oranje te maken, maar 
des te meer met RK-schijnheiligheid. De opdrachten 
voor de molen gaan naar de concurrent, de omzet 
van de winkel heeft te lijden onder de armoede van 
de klanten en de geruchten. Het zou zonde zijn hier 
hele verhaal te vertellen, daarvoor is het te spannend 
geschreven en te goed van opbouw.  

Tijdreis 
Een groot deel van het verhaal gaat over de 
levensfilosofie van de molenaar, vaak beschreven in 
stukjes onder de titel “tijdreis” waarin de molenaar 
zelf aan het woord gelaten wordt. “Naar mijn gevoel 
en ervaring zijn lijden en louteren ontegenzeggelijk 
onbeschreven doelen om niet te eindigen in de 
zinneloosheid van het bestaan, doch enkel in 
nameloos geluk….daarmee zijn we als het ware 

veroordeeld tot het lopen van een pad van lijden, om 
ten langen leste de innerlijke kracht te vinden om op 
te staan, voor onszelf op te komen en tegelijkertijd 
een onlosmakelijk onderdeel van het universum uit te 
maken…Weten wij niet allemaal dat het aardse leven 
zinloos oogt, als er geen absolute vorm van lijden is? 
Maar in welke mate en tot welke prijs dan?” 

 

Verleiding 
In de levensfilosofie is naast het lijden ook de liefde 
een belangrijk ankerpunt. “Emma (zijn tweede vrouw) 
en ik trouwden uit liefde en zijn eenheid in volslagen 
verscheidenheid. Onze relatie is niet een middel 
ergens te komen maar het doel op zich. In feite ligt 
daarin besloten dat we elkander dienen te gebruiken; 
om het grotere geheel dat we samen mogen zijn in 
elkaar te kunnen versterken”. De molenaar heeft 
geen lichtzinnige levensfilosofie en draagt zijn lot als 
ware hij Job zelve. Dit soort passages zijn 
kenmerkend voor het verhaal dat niet geschreven is 
om de lezer te laten denken dat de molenaar 
‘gewoon geen geluk in zijn leven had’. Nee, waar hij 
aan het woord komt draagt hij zijn oudtestamentische 
levensfilosofie uit en houdt dat vol tot het einde 
ondanks alle beproevingen van hem, zijn vrouw en 
zijn kinderen die nog volgen zullen. En dan, als de 
nood bijna het hoogste punt bereikt heeft komt 
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meneer van Ginneken, niet voor de koopwaar, maar 
slechts om een aanbod te doen. De lezer voelt het 
aan nu komt het fatale moment, de verleiding door de 
duivelse NSB’er. 

Ouderwets 
De taal van de schrijver blijft meestal bewust 
ouderwets aandoen, ook in de teksten van de zoon 
van de molenaar, maar die is ook al 86 in dit boek. 
Toch valt de schrijver af en toe even uit zijn idioom 
door Jan, vader, de volgende zin in de mond te 
leggen ‘ik draai zo vaak de dubbeltjes en centen om 
dat het op een voltijds bezigheidstherapie begint te 
lijken’.   

Maar storender wordt het even verder in het boek 
waar de zoon van de molenaar in een gesprek gaat 
met Karin, legt de verteller een openlijke link met de 
tegenwoordige tijd. “Je zou het één op één naar het 
heden kunnen vertalen: van Ginneken als  trawant 
van Wilders of een nadere nietszeggende 
haatprediker zoals Trump of Thierry Baudet”. Hier 
passeren we de grens van ‘vertalen’ van de lessen 
van het verleden (één op één, nog wel) naar het 
heden en wordt een gelijkstelling gesuggereerd die 
het enorme verschil in omstandigheden, zowel in de 
wereldpolitiek als in ons land, tussen toen en nu 
negeert. Naar mijn smaak wordt hier het zeventiger 
jaren vormingstoneel iets te dicht genaderd.  

Terugkomst 
De beschrijving van de arrestatie van de vader en de 
twee broers na de bevrijding van Brabant in ’44 en 
hun internering in Vught is aangrijpend beschreven 
uit het oogpunt van de vrijgelaten vader. Enerzijds 
was er een ‘bijltjesdag zoals Frankrijk voorkomen”. 

 

Ruud van der Linde met zijn boek.  
Bron: Brabants Dagblad 

Met de directe gevangenneming in Vught veel ellende 
voorkomen, maar anderzijds ging de ontmenselijking 
in het kamp gewoon door net als onder de Duitsers, 
ook al zou deze nu een hoger doel gediend hebben: 
“het besef te weeg brengen”. Bij terugkomst uit het 
kamp volgt het confronterende moment met de zoon 
die beschrijft hoe vader voor de deur staat, “gehuld in 
sjofel kleed van schaamte en met een knapzak vol 
geniepig klevende herinneringen.”’. De zoon vraagt 

zich af: “Maar was mijn vader? Waar was jij? Wie was 
je geworden”. 

Onteerd 
Ook voor mij zijn deze beelden nog steeds 
confronterend. Als kind van na de oorlog heb ik 
gelukkig nooit deze confrontatie gehad met de 
thuiskomst van mijn vader. Maar later, toen ik pas op 
mijn achttiende hoorde van zijn NSB-verleden, heb ik 
me geprobeerd voor te stellen hoe het moet zijn 
geweest voor hem om zo ‘onteerd’ terug te keren. De 
vader in Keerzijde van Oranje, deelt zijn verdriet, 
deelt zijn schuld en onmacht met het gezin waarin hij 
terugkeert, ook het verdriet over de overleden zonen 
en de desolate omstandigheden van zijn gezin. Mijn 
vader heeft dat nooit gedaan, hij vond dat hij ‘uit 
idealisme’ de verkeerde keuze had gemaakt. De 
vader uit Keerzijde van Oranje kiest voor de NSB om 
te ontkomen aan de vernederingen die de RK kerk 
hem aangedaan en wordt zwaar gestraft, mijn vader 
koos voor de NSB uit vermeend ‘idealisme’ en 
onderging zijn straf pas toen de wind weer was gaan 
liggen.  
Wie was de vader die mij verwekte na zijn straf te 
hebben uit gezeten? Na 70 jaar ken ik het antwoord 
nog steeds niet. 

Jeroen Saris  
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De Februaristaking en de NSB 

Op donderdag 25 februari waren op NOS 2 achter 
elkaar twee programma's te zien over de 
Februaristaking, namelijk van de NOS "80 jaar na de 
Februaristaking", en van KRO-NCRV 2Doc: "De 
stakende stad". 

Beide programma's gaan over de Februaristaking 
1941. Deze staking wordt genoemd als het enige 
moment in Nederland, zelfs in Europa, waarop een 
bezette bevolking in staking ging in verband met de 
behandeling van joden. Op zich is dat uiteraard een 
belangrijk feit uit het verleden. Wel moet daarbij 
opgemerkt worden, dat de deportatie van joden naar 
Polen in 1941 nog niet aan de orde was. Die 
deportaties begonnen pas in zomer en najaar van 
1942. Verder is ook van belang om op te merken dat 
Hitler en Stalin in februari 1941 nog een niet-
aanvalsverdrag hadden.  
Communisten en Duitse nationaal-socialisten 
stonden op dat moment feitelijk nog min of meer aan 
dezelfde kant. 

Het betreft twee programma's die mijn belangstelling 
hebben, omdat er mogelijk geschiedenis beelden van 
de NSB worden gegeven. Het eerste programma dat 
door nieuwslezer Rob Trip werd gepresenteerd, werd 
aangevuld met historische filmopnamen. Mij gaat het 
nu in het bijzonder om beelden van NSB-leider Anton 
Mussert, die de gestrekte arm omhoog steekt naar 
marcherende WA-mannen. Dit beeld wordt in de 
presentatie in verband gebracht met onlusten 
veroorzaakt door WA-groepen in de Amsterdamse 
jodenbuurt. Het fragment wordt afgesloten met de 
dood van NSB'er Koot. Daarna wordt de 
geschiedenis van de Februaristaking in beeld 
gebracht. In het tweede programma, een film van 
Martijn van Haalen en Bernd Wouthuysen komen ook 
deze momenten uit 1941 aan de orde. 

Wat we hier zien is: de NSB als organisatie (leider 
Mussert) neemt het defile af bij massale marsen van 
WA-ers in Amsterdam. Die massale marsen kunnen 
volgens deze beelden niet anders begrepen worden 
dan plaats te hebben in de omgeving van de 
Amsterdamse jodenbuurt. Kortom er wordt een direct 
causaal verband gesuggereerd tussen NSB als 
organisatie en de onlusten in de Amsterdamse 
jodenbuurt.  

Zoals ik al eerder heb aangegeven in mijn publicatie 
van 2011 (Kritische Beschouwingen over Collaboratie 
hoofdstuk 19 p. 165 e.v.) is de suggestie van dit 
verband onterecht. De filmopnamen die we van 
Mussert zien vonden plaats op 9 november 1940 
toen vierduizend WA'ers in het centrum van 
Amsterdam marcheerden. Dat wil zeggen dat het hier 
gaat om het najaar van 1940 en niet om februari 
1941. Het optreden van Mussert met de WA vond 
plaats in de periode dat ook massale demonstraties 
plaatsvonden van de Nederlandse Unie, die ook 
samenwerking met de bezetter nastreefde. Het 
politieke doel was de bevolking voor zich te winnen. 

De genoemde NSB'er Koot, die bij onlusten omkwam, 
woonde in dat deel van Amsterdam dat als 
jodenbuurt wordt aangeduid. Ik ben in de publicatie 
van 2015 hoofdstuk 11 p. 170 e.v. ingegaan op deze 
kwestie op basis van het onderzoek uit 1954 van B.A. 
Sijes De februari-staking 25-26 februari 1941. Uit 
niets kan worden afgeleid dat Mussert en de NSB als 
landelijke organisatie betrokken waren bij opzet of 
organisatie van de genoemde onlusten. 
Desalniettemin wordt in beide films dit verband wel 
gelegd. Het is er opnieuw een bewijs van dat de 
geschiedschrijving over de NSB ongunstig 
stereotyperend is. Ik heb in mijn drie boeken dit 
aspect al willen benadrukken. Maar kennelijk worden 
feiten op dit terrein genegeerd. 

Dick Kampman 

Het Compendium geactualiseerd! 

Al sinds 2005 heeft Herkenning een goed overzicht 
over de geschiedenis van kinderen van foute ouders 
en hun strijd voor erkenning. Gonda Scheffel, Paul 
Mantel en Teun van der Vaart hebben dit indertijd 
samengesteld. Een enorme prestatie. 
Maar intussen zijn we meer dan 15 jaar verder en is 
er veel gebeurd zowel binnen als buiten Herkenning. 
Wij hebbend gemerkt dat er veel behoefte is aan een 
overzicht van wat er met onze ouders en ons 
kinderen is gebeurd. Daarom was het nodig dat er  
een aanvulling van onze  geschiedenis kwam en die 
hebben we nu gerealiseerd. Het Compendium is 
bijgewerkt tot 2021! 
Wilt u nog eens of juist voor het eerst lezen hoe het 
ons is vergaan: op onze website kunt het 
Compendium vinden onder  
https://www.werkgroepherkenning.nl/
compendium/ 

En we horen graag uw reactie! 

Het bestuur 
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Informatie over 
Stichting Werkgroep Herkenning

Secretariaat
Rijksstraatweg 193
1115 AR Duivendrecht
E-mail: secretariaat@werkgroepherkenning.nl
Adreswijzigingen graag doorgeven aan het secretariaat

Telefoon Herkenning en Landelijke hulptelefoon
06 33057003

Bestuur
Cuny Holthuis-Buve, voorzitter
Herman Schouten, penningmeester
Frans ten Veen, webmaster en ondersteuner bestuur 
Jeanne Diele-Staal, secretaris en portefeuillehouder 
hulpverlening
Lenie Degen, bestuurslid en hulptelefoon
Rosanne Buis, lid en eindredacteur NieuwsBulletin

Redactie Bulletin
Cuny Holthuis-Buve
Rosanne Buis 
Secretariaat@werkgroepherkenning.nl

Foto’s voor en achterkant
Hans Janssen

Website
Voor het laatste nieuws over activiteiten van de Werkgroep 
Herkenning en over andere zaken die voor de doelgroep 
van Herkenning van belang kunnen zijn. 
www.werkgroepherkenning.nl

Bankrekening nr.: NL24 INGB 0005 285797

Minimum donatie € 25,- per 1 januari 2019
Jarenlang hebben wij het bedrag van de jaarlijkse 
minimale donatie aan stichting Werkgroep Herkenning niet 
verhoogd, maar nu zijn we genoodzaakt om het bedrag 
van € 20,- naar € 25, - te verhogen voor donateurs die alle 
informatie per mail krijgen.
De redenen daarvoor zijn de noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen naar 
aanleiding van de invoering van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG).

Wilt u het NieuwsBulletin per post krijgen ontvangen, dan 
verzoeken wij u om  € 15,- extra over te maken als 
tegemoetkoming in de porto- en drukkosten. 
Wij hopen dat u hier begrip voor heeft en mocht u 
betalingsproblemen hebben, neemt u dan gerust contact 
op met onze penningmeester Herman Schouten via 
herman.schouten@werkgroepherkenning.nl of via 038 
4582224. 

Inzage dossiers CABR
Het is voor verwanten/nabestaanden mogelijk om bij het 
Nationaal Archief in Den Haag een dossier van een 
familielid in te zien in het Centraal Archief van de 
Bijzondere Rechtspleging. Daar zijn echter voorwaarden 
aan verbonden. Voor meer informatie kunt u het 
secretariaat bellen of mailen.

Uw bijdrage
De redactie bekijkt binnengekomen stukken op: 
leesbaarheid, consistentie, lengte van de tekst in 
verhouding tot de beschikbare ruimte. Indien nodig wordt 
met de schrijver van de tekst overleg gepleegd. De inhoud 
van de stukken mag niet strijdig zijn met de doelstellingen 
van Herkenning.
Als een bijdrage van iemand wordt opgenomen, geldt dat 
de redactie voor de inhoud ervan geen 
verantwoordelijkheid draagt.

Privacy verklaring 
Stichting Werkgroep Herkenning
Sinds 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming van kracht. In verband hiermee 
heeft Herkenning een privacyverklaring opgesteld. Deze 
vindt op onze website www.werkgroepherkenning.nl 
In de privacyverklaring staat onder meer welke 
persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, hoe lang 
wij persoonsgegevens bewaren rn hoe wij 
persoonsgegevens beveiligen.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u hiermee 
uiteraard terecht bij ons secretariaat.

COLOFON
Het Bulletin is een uitgave van Stichting Werkgroep 
Herkenning. Het doel van de Werkgroep is het bevorderen 
van hulpverlening aan hen die in hun persoonlijk en/of 
maatschappelijk leven moeilijkheden ondervinden, doordat 
een of beide (groot)ouder(s) aan de kant van de bezetter
stond(en) dan wel tot de bezetter behoorde(n) en het 
bekendheid geven aan de problematiek van deze 
groepering.

De Werkgroep is niet verbonden aan enige politieke partij, 
levensbeschouwelijke stroming of kerkelijk genootschap. 
De Werkgroep distantieert zich nadrukkelijk van elke vorm 
van of sympathie voor (neo)fascisme en (neo)nazisme.

© Stichting Werkgroep Herkenning 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of 
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Stichting Werkgroep Herkenning.
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   Gezocht 
Samen zoeken naar Günter Fritz Robert Kneisler 

SS Totenkopf RAD (Ober) Feldmeister 

Welkom ! 

Op onderstaande website vindt u de resultaten van mijn zoektocht tot nu toe naar mijn 

biologische grootvader.  

Hij heeft aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een kortstondig contact gehad met mijn 

grootmoeder. Negen maanden later op 21 juni 1941 is mijn vader Günter Hans Schuling 

(John) ter wereld gebracht in de "Hochland" kliniek te Steinhöring. De eerste kliniek die is 

opgezet voor het Lebensborn programma onder leiding van Himmler.  

Ik ben hierover geïnterviewd door Jacqueline Verkleij en dit is gepubliceerd in het blad GEN 

een uitgave van het CBG (Centraal Bureau Genealogie) 

Ik gebruik deze ruimte om mijn verhalen, ontdekkingen, foto's, gedachten en voortgang van 

mijn zoektocht met u te delen.  

Kijk gerust rond en mogelijk kunt u door het lezen en het zien van de foto's een deel van het 

mysterie rondom mijn grootvader oplossen. Neem contact met me op om me te laten weten 

wat u ervan vindt en mocht uw informatie hebben laat het me weten! Mijn dank is nu al groot. 

Met vriendelijke groeten  Michael Schuling 

Voor verdere informatie en contactgegevens zie mijn website / blog:    

https://michaelschuling.wixsite.com/zoektochtnaargnterkn 

http://pastpresents.nl/publicaties.html
https://1e514bf1-1695-4553-bf9a-c1614c2b43e3.filesusr.com/ugd/b1e241_10f51280e54d44ec81dfc1507013b6bc.pdf
https://michaelschuling.wixsite.com/zoektochtnaargnterkn


 


