
Trauma en maatschappij

Het debat in Nederland en Duitsland over de
psychische effecten van de oorlog1

Fre de rik van Gel der

Er be staan his to ri sche ge be ur te nis sen die al onze in span nin gen ze te be -
grijpen tar ten. Tus sen 1914 en 1945 stier ven mil joe nen men sen een ge -
weld da di ge en bar baar se dood on der om stan dig he den die ie de re po ging ze
te verklaren betwistbaar ma ken. De ver lie zen uit de jongs te der we rel door -
lo gen – die we in tus sen uit ra de loos heid zijn gaan num me ren – 

“zijn niet te be re ke nen en zelfs niet bij ben ade ring te schat ten, om dat in deze oor -
log (in te gen stel ling tot de Eers te We rel door log) bur gers net zo mak ke lijk wer den 
ge dood als mi li tai ren (...). Het aan tal do den dat een di rect ge volg was van deze
oor log wordt ge schat op tus sen de drie tot vijf maal zo hoog als het (ge schat te)
aan tal do den van de Eers te We rel door log (...) of, an ders ge zegd, op 10 à 20 pro -
cent van de to ta le be vol king van de Sov jet-Unie, Po len en Joe gos la vië, en op 4
tot 6 pro cent van het aan tal in wo ners van Duits land, Ita lië, Oos ten rijk, Hon ga ri je, 
Ja pan en Chi na. (...) Het aan tal slach tof fers in Groot-Brit tan nië en Frank rijk lag
met on ge veer 1 pro cent veel la ger, in de Ver enig de Sta ten iets ho ger dan in de
Eers te We rel door log. (...) Het aan tal do den in de Sov jet-Unie is, ook of fi cie el, op
ver schil len de mo men ten ge raamd op ze ven mil jo en, elf mil jo en of in de orde van
twin tig en zelfs der tig mil jo en.”2

Dat deze rea li teit zijn uit wer king op de ge es tes ge steld heid van de vol gen de 
ge ner a ties – om maar he le maal te zwijgen van de di rect be trok ke nen – niet
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1 ICO DO-Info, nr. 1/2-99, July 1999, p. 61.72. Ver ta ler: Max Lau tes la ger (psy cho loog),
Ams ter dam. Oors pron ke lijke ti tel: “Trau ma und Ge sell schaft. De bat te über Trau ma und 
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heeft ge mist, lijkt een no gal voor de hand lig gen de ge dach te. Des te ver ba -
zing wek ken der is het dat de be lang rijks te mens- en so cia le we ten schap pen
– in eers te ins tan tie de psy cho lo gie, de psych ia trie, de so cio lo gie en de ge -
schie de nis we ten schap – tot voor kort een zo al ge meen feit als de emo tio ne -
le ge vol gen van de oor log en de ver vol ging ver re gaand heb ben ver dron -
gen. Toch heb ben de be grip pen ‘psychisch trauma’ en ‘posttrauma ti sche
stressstoornis’ (Post Trau ma tic Stress Dis or der, PTSD) de af ge lo pen ja ren
in gang ge von den in de me di sche en de psy cho lo gi sche we ten schap al sook
in de over heids-, par ti cu lie re en in ter na tio na le or ga ni sa ties die zich be zig -
hou den met vluch te lin gen uit de tal rijke oor logs ge bie den in de wereld en
met de overlevenden van de Tweede Wereldoor log – en hun kinde ren.

Het In sti tut für So zial for schung in Frank furt en het In for ma tie- en Co ör -
di na tie-Or gaan Dienst ver le ning Oor logs ge trof fe nen (ICODO) in Ut recht
wer ken sa men in een on der zo eks pro ject dat de de bat ten over de so ci -
aal-psy cho lo gi sche lan ge-ter mijn ef fec ten van oor log en ver vol ging op
volgen de generaties gaat ver gelijken.

De de bat ten over psy chi sche en emo tio ne le re ac ties op de ‘con frontatie
met de dood’ (De Wind) be gon in Ne der land eer der, had daar een diep -
gaan der ef fect en ge heel an de re po li tie ke con se quen ties dan bijvoor beeld
in de Bonds re pub liek Duits land – en mu ta tis mu tan dis in de An gels ak si -
sche landen of in Israël.

Nederland – een andere en oudere discussie

Hoe wel Ne der land zwaar ge trof fen was door de oor log – ze ven van de acht
jood se in wo ners van Ne der land wer den in Duit se con cen tra tie kam pen ver -
moord – heeft het zich na de oor log, in ie der ge val eco no misch, snel her -
steld. Het land bleef bo ve nal geo gra fisch in tact, leed min der dan het op ge -
deel de Duits land on der de pro pa gan da (en de wer ke lijk heid) van de Kou de
Oor log en er be stond een bre de po li tie ke con sen sus die kon voort bou wen
op de voo roor log se li be ra le en hu ma nis ti sche tra di tie. Bo ven dien was de
he rin ne ring aan de slach tof fers niet be last met de ‘schuld vraag’: jood se
over le ven den wer den, net als het be wa pen de ver zet, als strijders voor de
na tio na le zaak be schouwd – een si tua tie die to taal ver schil de van het gefor -
ceerde filosemitis me in het Duits land van Bondskanselier Adenau er.

Daar mee zijn mis schien al een paar re de nen aan ge ge ven waa rom de psy -
chi sche ge vol gen van de oor log in Ne der land in die pe ri ode al on der werp
wa ren van diep gaan de dis cus sies en on der zo ek – in com bi na tie met prak ti -
sche en po li tie ke so li da ri teit –, ter wijl de si tua tie in de Bonds re pub liek zich 
het best laat ken schet sen met de on der ti tel van de stu die van Chris ti an
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Pross: ‘Schadeloos stel ling – de gue ril la te gen de slachtof fers’.3 De ti tel van 
het ar ti kel van Kurt Eiss ler: “De moord op hoe veel van zijn kin de ren moet
een mens, zon der blijk te ge ven van ziek te ver schijnse len, kun nen ver dra -
gen om voor de kwa li fi ca tie ‘normale constitutie’ in aan mer king te ko -
men?”4 ge eft een ver moe den van de bu re au cra ti sche ob sta kels – in com bi -
na tie met de be krom pen heid van de psych ia trie – die door over le ven den
van de ho lo caust over won nen mo es ten wor den wan neer ze hun aan spraak
op scha de loos stel ling voor West-Duit se recht ban ken kracht wil den bijzet -
ten. In Ne der land was in elk ge val een de bat over oor log ser va rin gen mo ge -
lijk dat niet steeds het risico liep in een uitzichtloze confronta tie tussen
slachtof fers en hun vroegere vervolgers te ontaarden.

Een aan tal van de over le ven de Ne der land se jo den – on der wie Jacques
Tas, A.J.W. Kaas, Eddy de Wind, Elie Co hen – had een oplei ding als psy -
cho ana ly ti cus en psych ia ter ge had en van hen stam den de eers te nao or log -
se pub li ca ties in in ter na tio na le tijd schrif ten over de psy chi sche ge vol gen
van de ver vol ging en het ver blijf in een con cen tra tie kamp. Jacques Tas
pub li ceer de al in 1946 een ar ti kel waa rin hij een voor spel ling for mu leer de
die in fla gran te te gen spraak was met het ge en de psych ia trie uit die tijd leer -
de: na me lijk dat veel over le ven den van de con cen tra tie kam pen en on der -
dui kers vroe ger of la ter – na een her nie uwde, meer of min der suc ces vol le
in te gra tie in het nao or log se maat schap pe lijke le ven – te kam pen zou den
krijgen met erns ti ge psy chi sche pro ble men, die zij zon der pro fes sio ne le
hulp niet zou den kun nen oplos sen. Met deze voo ruit zien de blik heeft hij
niet al leen ge lijk ge kre gen, maar hij heeft ook een de bat in gang ge zet dat –
met ge bruik ma king van be grip pen als KZ-syn droom, over le ven den syn -
droom, post trau ma ti sche stress-stoornis (PTSD) of psychisch trauma –
zowel wetenschap pelijk als sociaal en politiek ingrijpende gevolgen zou
heb ben.

Ne der land is niet al leen in door de over heid ge sub si die erd on der zo ek
naar de oor za ken en ef fec ten van psy chi sche trau ma ta, maar ook in de
prak ti sche steun aan slach tof fers ver der ge gaan dan an de re lan den. De des -
be tref fen de wet ge ving is uniek – de Wet Uit ke ring Ver vol gingss lach tof -
fers uit 1973 spreekt ex pli ciet van een ‘maat schappelijke plicht tot so li da ri -
teit met de slach t of fers van vervolging’ – en vormt met eni ge aan vul len de
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4 K.R. Eiss ler: “Die Er mor dung von wie vie len sei ner Kin der muss ein Mensch symp tom -
frei er tra gen kön nen, um eine nor ma le Kon sti tu ti on zu ha ben.” Her drukt in: H.M. Loh -
mann (Hrsg.): Psy cho ana ly se und Na tio nal so zia lis mus. Frankfurt 1984.



wet ge ving de gronds lag voor een na tio naal en ge scha keerd sys te em van
hulp ver le ning, pen si oen re ge lin gen, kli nie ken en zelf hulp groe pen. Ne der -
land se des kun di gen heb ben de af ge lo pen ja ren een be lang rijk aan deel ge -
had in verge lijk bare debat ten en hulpverleningsprojecten in Israël en in
Duitsland.

De ‘tweede generatie’

Toch is het brand punt van het de bat nu, vijftig jaar na de oor log, ge lei de lijk
ver scho ven, en niet al leen in Ne der land. Al in de ja ren zes tig werd dui de -
lijk dat de kin de ren die op een on der duik adres de oor log doork wa men of
die de con cen tra tie kam pen over leef den (‘child survivors’) al sook de kin de -
ren van over le ven den (‘second generati on’) een spe ci fie ke gro ep met een
ge heel ei gen pro ble ma tiek vorm den. Zo als de zon den van de va de ren, kun -
nen de door de oor log ver o or zaak te emo tio ne le lit te kens soms zo diep zijn
dat ze van ge ner atie op ge ner atie wor den door ge ge ven. Mede als ge volg
van het werk van Mu saph, Keil son en De Le vi ta in Ne der land en van Krys -
tal, Kes ten berg, Nie der land, Eis s ler, Das berg, Laub, Ko gan en an de ren in
de Ver enig de Sta ten en in Is ra ël gaat het in tus sen niet meer om het be staan
van psy chisch trau ma en post trau ma ti sche stress-stoor nis, – dat is al ge -
meen ak zep teerd – maar om de me cha nis men die ma ken dat zij van de ene
ge ner atie op de vol gen de ge ner atie wor den over ge dra gen (in ter ge ner atio -
nal trans mis si on), om hun epi de mio lo gie en om de sporen die de
psychische trauma’s nalaten in de publieke vertogen en in de culturele
overlevering.

Wat is het toch dat op kin de ren uit ge zin nen van over le ven den zo’n stem -
pel drukt? Da vid de Le vi ta, die de in 1992 in ge stel de leer sto el voor
‘generaties over brug gen de oorlogsge volgen’ aan de Ka tho lie ke Uni ver si -
teit Nijme gen be zet te, zegt daarover: 

“Het lijden van de ge nen die ge bukt gaan on der de last van wat hun ou ders heb ben 
door ge maakt is noo it eer der zo dui de lijk ge ble ken. Ove ral op de we reld is dit ge -
con sta teerd, waar bij bleek dat het na een la ten tie tijd van ja ren toch nog on ver -
wacht tot een uit bar sting kan ko men, pre cies als bij de ge nen die de oor log zelf
heb ben mee ge maakt. Het is ob jec tief vast te stel len en met de ge wo ne psych ia tri -
sche me tho den te me ten.”5
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5 Da vid J. de Le vi ta: “Re de voe ring van prof. De Le vi ta tijdens de her den kings reü nie”, in: 
Au schwitz Bul le tin, jaar gang 42, nr. 2, p. 7.



De hoe veel heid li te ra tu ur die over dit on der werp be staat – vele dui zen den
ti tels6 – ge eft wel aan hoe be lang rijk het is wat hier aan de op pervl ak te
komt.

Over wat zich in deze ge zin nen af speelt, be staat gro te overe ens tem ming:
ou ders die over le ven den van de oor log wa ren, die onuit wis ba re beel den
van angst en ver ne de ring met zich mee droe gen, die ge plaagd wer den door
de we ten schap dat fa mi lie le den ver moord en le vens ge meen schap pen ka -
pot ge maakt wa ren en die de ver nie ti ging van al les wat hen ver trouwd was – 
in clu sief die van de ma ter ië le gronds la gen van hun be staan – had den mee -
ge maakt, bleef geen an de re keus dan alle daar door op ge roe pen ge voe lens
te ver drin gen – om ten mins te, zo goed en zo kwaad als dat ging, ver der te
kun nen le ven.7 De kin de ren die zij na de oor log kre gen, wor den vaak
‘memorial candles’ (ge denk kaar sen) ge no emd of ‘substi tuutkin deren’ om -
dat ze voor de ou ders de he rin ne ring be li cha men aan ver moor de fa mi lie le -
den, naar wie ze vaak ook nog ver no emd zijn, en om dat ze uit druk king ge -
ven aan de be ho ef te van de ou ders aan ge rust stel ling, hoop en hou vast. Met 
an de re woor den: deze kin de ren zijn op ge gro eid in een ge zin waa rin niet
hun ei gen be ho ef ten aan lief de en ge bor gen heid cen traal ston den, maar die
van de ou ders. ‘Welbekend is de tra ge die van men sen die kin de ren krijgen
om dat ze niet kun nen lief heb ben en me nen dat het kind dit te kort kan
ophef fen. Dat wordt meestal een ramp, want kinderen geven geen liefde, ze 
geven hoogstens liefde terug.’8

Kin de ren uit een der ge lijke om ge ving krijgen al op jon ge leef tijd zwa re
las ten te dra gen. ‘De oorlog’ is een alom aan we zi ge, stil le drei ging, een on -
heil spel lend fa mi lie ge heim waa rom heen het kind fan ta sie ën weeft die des
te be klem men der zijn naar ma te ze minder geuit kunnen worden. 

“Kin de ren van over le ven den kun nen vaak niet zeg gen wan neer ze voor het eerst
iets te we ten kwa men over de ho lo caust, om dat ze zich niet kun nen voor stel len
dat er ooit een tijd is ge weest in hun le ven waa rin zij zich niet be wust wa ren van
de ge schie de nis van hun ou ders. Dit we ten van de ho lo caust is vaak een in te graal
en on bet wist baar deel van hun ei gen iden ti teit, iets dat voort du rend aan we zig is
als een soort ach ter grond waar te gen al het an de re wordt waar ge no men en beo or -
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6 Mi ri am Rieck/Leo Ei tin ger: Com pu ter ised and an no ta ted bi blio gra phy of the psy cho lo -
gi cal li te ra tu re con cer ned with Ho lo caust sur vi vors and their off spring. Ray D. Wol fe
Cen ter for Stu dy of Psy cho lo gi cal Stress, Uni ver si ty of Haifa , Israël (in druk).

7 In Is ra ël “maak te de open ba re aank la ger de mi nis ter van jus ti tie in au gus tus 1949 at tent
op de ve ron tru sten de toe na me van het aan tal zelf do din gen on der pas ge ar ri veer de im mi -
gran ten, on der wie over le ven den van de ho lo caust.” Tom Se gev: The Se venth Mil li on –
The Is rae lis and the Ho lo caust, p. 160.

8 De Le vi ta, op. cit., p. 6.



deeld. Ou ders/over le ven den ver schil len sterk in de mate waa rin zij in staat en be -
reid zijn over hun oor log ser va rin gen te spre ken. Maar zelfs als open lij ke be spre -
king van dit on der werp ta boe is of wordt ont moe digd heb ben kin de ren zich in
een of andere vorm een mentale representatie van de holo caust eigen gemaakt”

schrijft Anne Adel man van het Yale Child Stu dy Cen ter te New Ha ven in
een on der zo ek naar de ver hou ding van doch ters met hun moe ders, die
over le ven den van de ho lo caust zijn.9

Maar het kan ook zijn dat de kin de ren al op jon ge leef tijd de ver trou wen -
sper so nen wor den van hun ou ders, wier be ho ef te om te pra ten zo over wel -
di gend is dat het niet in hun ver mo gen ligt hun nog veel te jon ge kin de ren al 
te rea lis ti sche be schrij vin gen van wreed he den te be spa ren – een ro lom ke -
ring tus sen ou ders en kin de ren, die in de vak li te ra tu ur pa ren ti fi ca ti on heet.
De iden ti fi ca tie van een kind met de er va rings we reld van de ou ders kan zo
to taal zijn dat het lijkt al sof het kind zelf de ver volgde en ver ne der de is –
een qua si-sym bio ti sche ver s mel ting van de Ik-gren zen van ou der en kind
die ‘concretisme’ of telescoping tussen de generaties wordt genoemd.

De pu ber teit, een le vens fa se waa rin – in de psy cho lo gi sche ter mi no lo gie
– in di vi dua tie en se pa ra tie van het ou der lijk huis cen traal staan, be te kent in
veel van deze ge zin nen – ge ken merkt als zij zijn door emo tio ne le ban den
van gro te in ten si teit en am bi va len tie – een bui ten ge wo ne be proe ving. Dit
kan uit lo pen op le vens lan ge emo tio ne le af han ke lijkheid van de ou ders,
maar ook op het te gen deel: een defini tieve breuk en totale vervreemding
van elkaar.

Zul ke ge zin nen kun nen te gron de gaan aan zo ge he ten ‘affect dysregu -
latie’: woe de, de pres sie, he vi ge stem mings wis se lin gen, diep ge vo el de min -
der waar dig heids ge voe lens (even tue el ge com pen seerd door al machts fan ta -
sie ën en nar cis ti sche te rug trek king). Te ge lijker tijd zijn zul ke ge zin nen
vaak zo geï so leerd en wan trou wig te ge no ver hun om ge ving dat de ge dach -
te aan hulp van bui te naf niet eens op komt. ‘Overlevenden van de ho lo caust
voe len zich mees tal ver la ten en ont wort eld. Het ge zin is voor hen het to -
evlucht soord in een vi jan di ge we reld.’10
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9 "Ho lo caust-Er zäh lun gen – Be ob ach tun gen trans ge ner atio na ler Ent wic klung", in: Mit tel -
weg 36, Bd. 5, Juni/July 1996, p. 44-52.

10 Rai ner Reh ber ger: “Die Zwei te Ge ner ati on als Op fer der Ver fol gung – Psy cho ana ly ti -
sche Über le gun gen zur Ge ner atio nen psy cho lo gie”, in: Ger trud Hardt mann (Hrsg.): Spu -
ren der Ver fol gung. See li sche Aus wir kun gen des Ho lo caust auf die Op fer und ihre
Kin der. Gerlingen 1992.



Sociologische achtergronden

Ne der land se psych ia ters en psy cho ana ly ti ci be hoor den niet al leen tot de
eers ten die de aan dacht ves tig den op de hier ge schets te re ac ties, maar zij
speel den ook een be lang rijke rol in het pub lie ke de bat over de be zet tings -
tijd. Hun ex per ti se en hun rap por ten ga ven de doors lag bij het re ge rings -
bes luit van 1973 om niet al leen over heids steun te ver le nen aan de over le -
ven den van de ho lo caust, maar ook – na een bijbe ho rend psych ia trisch on -
der zo ek – aan hun kinde ren – een in de hele wereld unieke maatregel.

Maar al laat de vak li te ra tu ur over psy chi sche trau ma ta geen ruim te voor
twijfel aan de hier be schre ven emo tio ne le re ac ties, dat wil nog lang niet
zeg gen dat de in voe ring van de des be tref fen de wet ge ving ver sto ken bleef
van po li tie ke dis cus sies, of dat er on der de theo re ti ci overe ens tem ming kon 
wor den be reikt over de in ter pre ta tie van deze verschijnselen.

Een re cen te lijk ver sche nen stu die over de po li tie ke ach ter gron den van
deze ont wik ke lin gen in Ne der land werpt licht op deze kwes tie en laat de
ver schil len met Duits land zien. De ver ta ling van de oor log ser va rin gen van
over le ven den in em pi risch meet ba re en kli nisch be han del ba re in di vi due le
re ac ties van pa tiën ten bleef niet zon der kri tiek. “’Psychiater? Ik wist niet
wat ik zo ie mand vra gen of ver tel len mo est,’ meen de Ju les Schel vis, een
van de ne gen tien over le ven den van So bi bor, waar on ge veer 34.000 Ne der -
land se jo den wer den ver moord. Net als an de ren was Schel vis de me ning
toe ge daan dat hem mis da dig on recht was aan ge daan.”11

So cio lo gen kwa men met het ar gu ment dat deze ‘medicali sering’ en
‘psychologisering’ van de lot ge val len van over le ven den ook een stra te gie
was om cru cia le vra gen over het ver le den uit de weg te gaan: door na me lijk 
de vraag naar het hoe en waa rom van de oor log op het bord je van de hulp -
ver le nings ins tan ties te schui ven werd deze ess en tië le kwes tie ge tri via li -
seerd en ‘institutioneel ingekapseld’. Abram de Swaan schrijft: 

“Daar mee zijn die mo ei lijkhe den uit de strikt par ti cu lie re sfeer ge tild zon der dat
ze daar mee zijn te recht ge ko men in de sfeer van de open ba re dis cus sie. Ze zijn be -
spreek baar, maar ach ter de ges lo ten deu ren van de kli niek en de be han del ka mer;
ze wor den be schre ven in de vak li te ra tu ur en in ver trou we lijke rap por ten. (...) Zo

7

11 Ido de Haan: “De be te ke nis van het ver vol gings trau ma”, in: idem: Na de on der gang –
De he rin ne ring aan de jo den ver vol ging in Ne der land 1945-1995. Ams ter dam 1997, p.
132f.



werd het ge tui ge nis over de po li tie ke ge schie de nis van de vol ker en moord om ge -
vormd tot een opeen vol ging van klach ten in de spreek ka mer.’12

“De psy cho lo gi se ring en pro to-pro fes sio na li se ring van de slach tof fers was zo do -
en de een mis ken ning van het feit dat het po li tie ke sys te em te kort ge scho ten was
en mis schien nog al tijd de ge bre ken ver toon de die de jo den ver vol ging mo ge lijk
had den ge maakt.”13

Daa ren bo ven ver hult het trau ma be grip – en dat geldt niet al leen voor Ne -
der land – fun da men te le ver schil len tus sen ener zijds de em pi risch-ana ly -
tisch geo riën teer de ‘hypothetisch-deductieve’ me tho de van de me di sche
we ten schap en an der zijds het her men eu tisch-hu ma nis tisch geo riën teer de
ver trek punt van de psy cho ana ly ti ci. Deze di scre pan tie, die zich in sti tu tio -
neel ma ni fes teer de in de di ver ge ren de op vat tin gen van de ana ly ti ci van de
Ams ter dam se ver sus de Ut recht se school14, was zelfs een van de aan lei din -
gen voor de in op dracht van de re ge ring uit ge vo er de stu die van J. Bas ti aans 
die al in 1957 on der de ti tel ‘Psychosomatische ge vol gen van on der druk -
king en verzet’ ver scheen. Deze had tot doel be trouw ba re cri te ria voor de
di a g nos ti se ring van door de ver vol ging vero or zaak te symp to men te ont -
wik ke len. ‘Bastiaans wil de voo ral we ten in hoe ver re ver schil len tus sen de
“Ams ter dam se” en de “U t recht se” ben ade ring tot ver schil len de ad vie zen
leid den. Bastiaans’ Ams ter dam se collega’s han teer den de no mo the ti sche
ben ade ring waa rin men pro beer de waar neem ba re “wet ma ti ge pat ro nen in
psy chi sche pro ces sen” vast te stel len. De Ut rech ten aren on der lei ding van
Rüm ke ga ven de voor keur aan de idiografische methode waarin – via
duidingen – de psychische structuur van de totale persoon lijkheid werd
onderzocht.’15

Trauma en politiek

Zo als De Swaan laat zien was de ‘medicalisering’, of al ge me ner: de
‘proto-professionalisering’16, van vra gen naar de oor za ken en ge vol gen
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12 Ab ram de Swaan: ”Het con cen tra tie kamp syn droom als so ci aal pro bleem", in: idem, De
mens is de mens een zorg. Ams ter dam 1982, p. 140f.

13 De Haan, op. cit., p. 134.
14 Vgl. Chris tien Brink gre ve: Psy cho ana ly se in Ne der land – Een ve stings strijd. Ams ter -

dam 1984.
15 De Haan, op. cit., p. 137.
16 De term ‘proto-professionalisering’ is een ver za mel be grip voor de ‘processen van me di -

ca li se ring, ju ri dis ering, psychologisering’ van ‘omgangs- en belevingsmoeilijkheden’,



van ver vol ging niet con se quent vol te hou den: de nei ging om de con cen tra -
tie kam pen als een me ta foor te be schou wen van de nao or log se mas sam aat -
schap pij – een vi sie die in Ne der land door Kaas, in de Ver enig de Sta ten
door Bet tel heim en in Oos ten rijk door Frankl werd uit ge dra gen – had tot
ge volg dat de strik te schei ding tus sen fei ten en waar den (dat wil zeg gen
tus sen kli nisch/the ra peu ti sche kwes ties ener zijds en ethisch-po li tie ke ver -
to gen an der zijds) toch niet zo best wil de luk ken. Wan neer het psy chi sche
over le ven en het ge es te lijke even wicht on der meer van ethisch-po li tie ke of
re li gieu ze over tui gin gen af hing (of door ‘nihilisme’ en ‘vervreem ding’ in
ge vaar werd ge bracht) konden de therapeuten de inhoud van deze waarden
moeilijk onbesproken laten.

De po li tie ke con se quen ties van kli ni sche on der zo eks re sul ta ten wer den
des te zicht baar der naar ma te ‘de maat schap pij als geheel’ trau ma ti se rend
werd be von den – een con clu sie die kon wor den ge trok ken uit Keil sons stu -
die naar de nao or log se lot ge val len van joods-Ne der land se oor logs we zen
en uit de on der zoe kin gen van Chaim Das berg in Is ra ël. Wan neer psy chi -
sche trau ma ta als gronds lag kon den die nen voor een aan spraak op maat -
schap pe lijke er ken ning en fi nan ci ë le on der s teu ning – een van de ge vol gen
van de ‘medicalisering’ van het lot van de over le ven den – dan maakt dat
voor an de re maat schap pe lij ke groe pe rin gen de weg vrij om op hun be urt
met een be ro ep op in di vi due el of col lec tief leed een ge loof waar di ge aan -
klacht in te die nen. Ver vol ging in oor logs tijd wordt dan een voor beeld van
‘hevige psy chi sche stress’ die ook door an de re fac to ren zou kun nen wor -
den vero or zaakt. In de ja ren ‘60 en ‘70 heeft dat ver schijnsel zich in Ne der -
land in der daad voor ge daan: over le ven den en ver zets strijders uit In do ne sië
en de Ja pan se con cen tra tie kam pen, kin de ren van NSB-ers, vluch te lin gen
uit de oor logs ge bie den en slach tof fers van hon gers no den in de Derde
Wereld alsook slachtoffers van kinder mis handeling en incest maakten
aanspraak op maatschappe lijke erken ning.

Een ge volg van dat al les was dat een Ne der land se re ge ring s com mis sie er
in 1987 toe over ging de cri te ria voor het vast stel len en di ag nos ti se ren van
psy chi sche trauma’s over te ne men uit de kort te vo ren ver sche nen uit ga ve
van het Di ag nos tic and Sta tis ti cal Ma nu al of Men tal Dis or ders (DSM) van
de Ame ri can Psych ia tric As so cia ti  on, dat ‘posttraumatische
stress-stoornis’ (PTSD) ech ter als een to estand de fi nie er de waa raan een
heel scala van oorzaken ten grondslag kon liggen: 
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die daar mee uit de pri vé-sfeer wor den ge haald en aan ‘gediplomeerde vak spe cia lis ten
wor den overgelaten’. De Swaan, op. cit, p. 141. (noot v.d. vert.)



“Deze stoor nis om vat te veel meer dan de vroe ge re trau ma ti sche neu ro sen en kon
door al ler lei stress-fac to ren wor den op ge roe pen, zo als werk druk, hu we lijks pro -
ble men of pen sio ne ring. Deze alom vat ten de PTSD-de fi ni tie be werk stel lig de dat
van nu af aan een hele reeks ‘stress-factoren’ tot de di ag no se ‘psychisch trauma’
kon lei den. In Ne der land wer den hier na on der zoe kin gen ge start naar psy chi sche
trauma’s door ka ping, in cest, sek sue el ge weld, ver keers on ge luk ken,
milieurampen enzovoort.”17

De stu die van De Haan laat er geen twijfel over be staan dat psy cho ana ly ti ci en
psych ia ters in Ne der land de ‘medicali se ring’ van het de bat over de oor za ken van
re ac ties op ver vol ging in de oor log als een nood za ke lijk kwaad be schouwden: als 
een ma nier – hoe pa ra do xaal dit ook moge klin ken – om so li da ri teit te be tui gen
met de slach tof fers en om hun maat schap pe lijke er ken ning te ver schaf fen – een
er ken ning die niet op de in der daad stig ma ti ser en de psych ia tri sche di ag no se
‘psychische trauma’ be rust te, maar op de al leen langs die weg te rea li se ren ma ter -
ië le en im ma ter ië le on ders teu ning. Op die ma nier gaf men het slach tof fer ‘... het
ge vo el dat hij/zij van staats we ge er kend wordt, dat hij/zij bestaansrecht heeft.’18

Kinderen van slachtoffers, kinderen van daders

Sinds de pub li ca ties van Kes ten berg, Ecks ta edt, Ro sen köt ter, Boh le ber,
Hardt mann en an de ren is – met be trek king tot psy chi sche trau ma ta – een
uit ge brei de dis cus sie ont staan over de overe en kom sten en ver schil len tus -
sen ‘daders’ en ‘slacht offers’ – be grip pen die, niet al leen in Duits land, vaak 
als syn onie men voor Duit sers en jo den wor den ge bruikt –, met in be grip
van hun na ko me lin gen. De vraag of het trau ma be grip in dit ver band ei gen -
lijk wel van toe pas sing is, maakt zelf deel uit van de con tro ver se. Het is
geen uit ge maak te zaak dat een be grip dat oors pron ke lijk het lijden van veel 
over le ven den van de con cen tra tie kam pen en veel van hun na ko me lin gen
be schreef zon der meer kan wor den ge gen era li seerd naar de ervarin gen van
de Duitse oorlogsgeneratie en hun nage slacht.

Op pervlak kig ge zien kun nen be paal de overe en kom sten ech ter niet wor -
den ont kend. Ook in ge zin nen van da ders wordt vaak gezwe gen over het
ver le den van ge zins- en fa mi lie le den, over dood en vernieti ging. 

“Daar bij zien wij in ge zin nen van bei de par ti jen de enor me invlo ed van fa mi lie -
ge hei men, on der lin ge be lets elen die voor ko men dat het ver le den wordt ge the ma -
ti seerd, be lem me r ing van di aloog en em pa thie door het ui ten van be schul di gin -
gen, ko es te ring van fa mi lie my thes te nein de con flic ten uit de weg te gaan, en
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ge bon den heid van ge zins sys te men aan het be las te ver le den,’ al dus een van de be -
vin din gen van een re cen te lijk door Duit se en Is raë li sche psy cho lo gen uit ge vo erd
om van grijk on der zo ek dat de fa mi lie di aloog van drie ge ner aties in bei de lan den
tot on der werp had.”19

Maar te ge no ver deze overe en kom sten staan, zo me nen de on der zoe kers,
diep gaan de ver schil len. ‘Wanneer ou ders of groo t ou ders als over le ven den
van de Sho ah niet over hun er va rin gen pra ten, dan heeft hun zwijgen met
heel an de re pro ble men en mo tie ven te ma ken dan het zwijgen van ou ders
en groo tou ders die ac tief aan de nazi-mis da den heb ben deel ge no men.’20

Wan neer jood se groo tou ders zwij gen, dan doen ze dat om hun kin de ren en
klein kin de ren in be scher ming te ne men te gen hun on ver draa glij ke he rin ne -
rin gen. Als voor ma li ge nazi’s zwijgen dan be scher men zij in de eers te
plaats zich zelf. Wan neer kin de ren van jood se over le ven den pijnlijke he rin -
ne rin gen van hun ou ders of groo t ou ders niet wil len ho ren dan is dat af weer, 
op dat zij de hul pe loos heid en de ver ne de ring van hun ei gen fa mi lie le den
niet on der ogen hoe ven zien, af weer van schuld ge voe lens om dat zij hen
toen niet kon den en nu niet kun nen hel pen, en af weer van ver driet om de
moord op fa mi lie le den die zij slechts ken nen uit ver ha len of van foto’s. Als
kin de ren uit fa mi lies van da ders de len van de fa mi lie ge schie de nis heb ben
ver dron gen, dan is dat om dat zij de voor stel ling niet kun nen ver dra gen dat
hun fa mi lie le den tot van daag de dag niets wil len weten van hun deel van de 
verantwoordelijkheid en wellicht nog altijd racis tische ideologieën uit de
nazi-tijd aanhangen.

Nederland en Duitsland vergeleken

De ‘proto-professionalisering’ (in de eer der be schre ven be te ke nis) van
de vraag hoe moet wor den om ge gaan met de slach tof fers van de Twee de
We rel door log had in Ne der land bre de po li tie ke steun om dat zij te ge lijker -
tijd te ge mo et kwam aan twee maat schap pe lijke ei sen: ener zijds mo est de
po li tiek rea ge ren op de slach tof fers wier reë le nood en vert wijfe ling in mid -
dels on mis ken baar groot was ge wor den; an der zijds mocht de po li tie ke
con sen sus niet in de waag schaal wor den ge steld. In elk ge val ro er de deze
vraag in Ne der land, eve nals in de rest van Eu ro pa, twee zeer ge voe li ge
pun ten aan in de nao or log se ge schie de nis van Eu ro pa, na me lijk (1) hoe om
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20 Ibi dem.



te gaan met de over le ven den uit de kam pen en uit het ver zet, en (2) wel ke
po li tie ke con se quen ties moeten worden verbonden aan de gewon nen
oorlog tegen het nationaal-socia lisme?

Er zijn aan wijzin gen dat de bo ven be schre ven stra te gie – de ver schui ving 
van ethisch-po li tie ke vra gen in me disch-the ra peu ti sche – in Duits land niet
zo veel kans van sla gen heeft, of ten mins te on der een to taal an der ge stern te
staat dan in Ne der land. Hoe zeer de the ma tiek in de twee lan den ook moge
over lap pen, een be lang rijk ver schil is dat in het Ne der land se de bat over
oorlogstrauma’s alle par ti jen uit het po li tiek spec trum zich so li dair heb ben
ge toond met de slach tof fers, een so li da ri teit die in Duits land noo it heeft be -
staan. De wet ge ving met be trek king tot de scha de loos stel ling van oor logs s -
lach tof fers werd daar door de au to ri tei ten ge zien als een door het bui ten -
land op ge leg de maat re gel – als de prijs die mo est wor den be taald voor de
nor ma li se ring van de di plo ma tie ke be trek kin gen met de ge al lie er den –,
waar na de maat re gel ver vol gens zo zui nig mo ge lijk werd uit ge vo erd. Zo -
wel de com mis sies die be last wa ren met de uit voe ring van de Wie der gut -
ma chung als de recht ban ken en de me di sche rap por teurs be ston den voor
een der ma te groot deel uit ac tie ve en over tuig de NSDAP-le den dat juist
deze krin gen in tus sen een ge liefd on der zo eks ob ject zijn ge wor den van his -
to ri ci die be lang s tel ling heb ben voor de le vens ge schie de nis van da ders.
Hoe schan da lig de over le ven den vaak te ge mo et wer den ge tre den is thans
ge bo eks taafd. ‘Venzlaff doet vers lag van het vol gen de voor val dat ge ens -
zins enig in zijn soort is: een jon ge Duit se half jood vecht als sol daat in
Frank rijk, Bel gië en Rus land tot zijn af komst wordt ont dekt en hij op trans -
port naar Au schwitz wordt ge steld. In de do cu men ten van de Wehr macht
wordt de pa tiënt bij onts lag als vol ko men ge zond beo or d eeld. De ver trou -
wens arts stelt na de oor log erns ti ge en chro ni sche psy chi sche scha de,
brand won den, bot breu ken en an de re aan doe nin gen vast. Als na ze ven jaar
de pro ce du re nog al tijd niet is af ge rond, schrijft de aanvra ger een brief aan
de au to ri tei ten waa rin hij zich ero ver be klaagt dat de pen si oe naan spra ken
van voor ma li ge nazi’s met heel wat min der mo ei te wor den af ge han d eld.
Daa rop ge las ten de au to ri tei ten een nie uw on der zo ek, om dat de man, zo als
uit de brief blijkt, een psy cho paat is. [Om dat psy cho pa thie ge acht word er -
fe lijk te zijn, kan zijn ver zo ek tot scha de loos stel ling dus wor den af ge we -
zen].’21
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Maar ook de toe ge no men be langs tel ling ge du ren de de laats te tien of
vijftien jaar voor het the ma ‘psychisch trauma’ is in Duits land niet zo zeer
in ge ge ven door so li da ri teit met de slach tof fers en de over le ven den, maar
door een breed ge vo eld ver lan gen naar nor ma li se ring en naar een na tio na le
iden ti teit. De vraag ‘Bestaat er een col lec tief equi va lent voor dat ge ne wat
men bij het in di vi du PTSD no emt?’22 wordt ge steld te gen de ach ter grond
van een maat schap pe lijk de bat over de nazi-tijd, dat in eers te ins tan tie een
po li tiek en niet een vak we ten schap pe lijk de bat is. De vraag hoort ei gen lijk
meer thuis in de con text van de ‘Historiker streit’23, het de bat over de mis -
da den van de Wehr macht en de con tro ver se over het ‘eli minerende
antisemitisme’ (Gold ha gen) dan in een in ter ne dis cussie binnen de
disciplines psychiatrie en psychoa nalyse.

————————————————————————-
Afb. 1: ‘Kind met pan’, Ams ter dam, win ter 1944/45.24 In de hon ger win -

ter stier ven 15.000 tot 20.000 men sen in Ne der land van hon ger of kou.
(Rijksins ti tu ut voor Oor logs do cu men ta tie, RIOD)

Afb. 2: Jood se kin de ren (1942) die door de ver zets gro ep ‘NV’ aan een
on der duik adres wer den ge hol pen. Van de on ge veer 4000 jood se kin de ren
die de oor log over leef den, had on ge veer de helft zijn ou ders ver lo ren.
(Joods His to risch Museum, Amster dam)

Afb. 3: Jood se kin de ren in de crè che van de Hol land se Schouw burg,
1943. Een klein aan tal van hen is door ver zets groe pen naar bui ten ges mok -
keld en bij over het hele land ver sprei de pleeg ge zin nen on der ge bracht.
(Joods His to risch Museum, Amster dam)

Afb. 4: Berg plaats van wa pens op de Kei zers gracht 451, Ams ter dam,
april 1945.

Afb. 5: On der ge do ken ech te lie den in hun schuil plaats in de kel der van
een wo ning in Ams ter dam, mei 1945.(RIOD)

13

22 Jan Phi lipp Reemts ma: “Trau ma und Mo ral – Ei ni ge Über le gungen zum Krieg als Zu -
stand ei ner kriegs füh ren den Ge sell schaft und zum pa zi fis ti schen Af fekt”, in: Kurs buch
126, “Wie der Krieg”. De zem ber 1996, p. 105.

23 "Der His to ri ker streit" ver wijst naar het ver hit te de bat dat in Duits land los barst te toen de
his to ri cus Ernst Nol te in een van zijn boe ken met de stel ling kwam dat de op komst van
het na tio naal-so cia lis me een re ac tie was ge weest op de drei ging van het Rus si sche com -
mu nis me on der Sta lin. Nol tes ont ken ning van de po li tie ke au to no mie van het Duit se
fas cis me ten op zich te van het bols je wis me is tot op ze ke re hoog te een recht vaar di ging
van het nationaal-socialisme. (noot v.d. vert.)

24 De foto is af kom stig uit: Ve ro ni ca Hek king, Flip Bool (red.): De il le ga le ca me ra
1940–1945. Ne der land se fo to gra fie tijdens de Duit se be zet ting. Naarden 1995.



Afb. 6: Fre de rik van Gel der (53) werd aan het eind van de oor log als kind
van jood se ou ders op hun on der duik adres in Den Hel der ge bo ren. In 1950
emi greer de het ge zin naar Zuid-Afri ka. Van 1963 tot 1970 stu deer de hij
me di cijnen, tand heel kun de en an tro po lo gie (bij Phil lip To bi as) aan de uni -
ver si teit van Wit wa ters rand in Jo han nes burg. In 1970 prac ti seer de hij een
jaar als tan darts in Lon den. Daa rop aans lui tend deed hij van 1971 tot 1976
de stu dies so cio lo gie en fi lo so fie aan de uni ver si tei ten van Dur ban/Na tal en 
Jo han nes burg. Va naf 1977 was hij in het ka der van een uit wis se lings pro -
gram ma als sti pen di aat werk zaam aan de Jo hann Wolf gang Goe the-uni -
ver si teit in Frank furt, waar hij sinds dien woont en werkt. In 1985 pro mo -
veer de hij in de fi lo so fie op een dis ser ta tie over Ha ber mas en de Frank fur -
ter Schu le. Ver vol gens kreeg hij leer op drach ten in de dis ci pli nes maat -
schap pijwe ten schap pen (met als the ma de apart heids po li tiek in Zuid-Afri -
ka) en fi lo so fie, en werk te hij mee aan de uit ga ve van de ver za mel de we ken 
van Max Hork hei mer, een van de grond leg gers van het le gen da ri sche In sti -
tut für So zial for schung (1923) en de ge es te lijke va der van de kri ti sche
theo rie van de Frank fur ter Schu le. In de ja ren ne gen tig breid de Van Gel der
zijn werk ter rein, waa rin de kri ti sche theo rie cen traal staat, uit met de on -
der wer pen psy cho ana ly se, jodendom en onder zoek van de holo caust. Hij is 
thans werkzaam als medewerker (Wis sen schaft ler)  aan het
bovengenoemde Institut für Sozialfor schung.

—————————————————————— 
Max Hork hei mer: ‘De ontkomene’
‘Mensen als ik, niet al leen in het al ge meen zo als ik maar in spe ci fie ke

zin, dus jo den, die eruitz a gen en dach ten als jo den, zo als mijn va der en
mijn moe der en ik zelf, wer den in het con cen tra tie kamp, na ja ren van vre se -
lijk angst, on be schrijflijke ver ne de rin gen, on voors tel ba re dwan gar beid,
klap pen en mar te lin gen met tien dui zen den lang zaam dood ge fol terd, al leen
om dat ze eruitz agen en dach ten als jo den. (...) Ik mag noch vol doe ning
voe len noch rust vin den om dat mijn le ven im mers ge tuigt van het zin lo ze,
on ver dien de toe val, van het on recht, van de blind heid van het le ven, zo dat
ik mij scha men moet dat ik er nog ben.’ (Max Hork hei mer, Ge sam mel te
Schrif ten, Hrsg. Alfred Schmidt, Frankfurt 1991, Bd. 6, S. 405)

——————————————————————
Afb. 7: De muur van het jood se get to in aan bouw op de Nie uw markt,

Ams ter dam, 1942. (RIOD)
Afb. 8: Kind, hon ger win ter 1944/1945. (RIOD)
Afb. 9: Kin de ren uit het jood se wees huis ‘De Drie Prinsesjes’, 1947. Na

de oor log ont stond vaak een mo ei za me en soms zelfs ver bit ter de touwtrek -
ke rij tus sen over le ven de fa mi lie le den, jood se or ga ni sa ties, plee gou ders en
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in stel lin gen voor oor logs we zen om de voog dij van deze kin de ren. Vgl.
Elma Ver hey: Om het joodse kind, Amsterdam 1991.

Afb. 10: Man aan de galg. Te ke ning uit de col lec tie ‘Verjagt, er mor det:
Zeich nun gen jü di scher Schü ler 1936-1941’. (Stads mu seum Düs sel dorf)

Afb. 11: Ha man aan de galg. Te ke ning uit de col lec tie ‘Ver jagt, er mor -
det: Zeich nun gen jü di scher Schü ler 1936-1941’. (Stads mu seum
Düsseldorf)

—————————————————————— 
Wat is een ‘trauma’?
De Duits-Ame ri kaan se ze nu warts Wil li am Nie der land, ad vi seur van het

con su laat-ge ne raal van de Bonds re pub liek Duits land in New York tijdens
de ja ren zes tig, die in het ka der van de ver zoe ken om scha de loos stel ling
vele hon der den psy chisch ge trau ma ti seer de over le ven den van de Nazi-ter -
reur heeft on der zocht, vat in zijn boek over het ‘overlevenden-syndroom’
de oor za ken als volgt sa men:25

1 – le ven in een kli maat van voort du ren de drei ging en van een aan van ke -
lijk on be gre pen, naam loos, maar steeds dich ter bij ko mend noodlot;

2 – hier mee ge paard gaan de fy sie ke en ge es te lijke uit put ting van de to ta -
le per soon lijkheid;

3 – vaak acu ut doods ge vaar en dood sangst;
4 – des ta bi li se ring van alle mens elijke re la ties en con tac ten;
5 – mach te loos over ge le verd zijn aan voort du ren de to ta le of bijna to ta le

rech te loos heid;
6 – de Ik-ins tan tie van het psy chi sche ap pa raat wordt over wel digd door

een ono phou de lijke stroom van pub lie ke en per soon lijke be le di gin gen,
ver dacht ma kin gen, las ter en be schul di gin gen, op nie uw zon der de mo ge -
lijkheid om een be ro ep te doen op be scher ming van de autori teiten.

 
De Ne der land se weg: meer open baar heid over de psy cho so cia le ge vol -

gen van de oorlog
 
——————————————————————
Tho mas van der Heijden is di rec teur van een over heids in stel ling die

uniek is in Eu ro pa: het ICO DO (In for ma tie- en Co ör di na tie-Or gaan
Dienst ver le ning Oor logs ge trof fe nen) heeft als functie de al ge me ne be -
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wust wor ding te be vor de ren van de nood si tua tie waa rin veel oor logss lach -
tof fers ver ke ren al sook al les wat met deze do el stel ling sa men hangt voor
het hele land te co ör di ne ren. Sta tu ta ir is ICODO ‘een zelf stan di ge en onaf -
han ke lijke stich ting die op ba sis van we ten schap pe lijke in zich ten ge macht -
igd is maat re ge len te in itië ren en te tref fen die een adequate dienstverlening 
aan oor logsgetroffe nen bevorderen.’

De nood zaak om zo’n ins tan tie in het le ven te roe pen werd dui de lijk na -
dat in 1975 uit een on der zo ek in op dracht van de re ge ring was ge ble ken dat
er in Ne der land on ge veer een mil jo en oor logs ge trof fe nen wa ren (dat wil
zeg gen: ‘mensen aan wie de oor log scha de had berokkend’), on der wie een
aan zien lijk aan tal dat (eve nals hun fa mi lie le den) nog al tijd leed on der de
emo tio ne le en psy cho so ma ti sche ge vol gen van hun oor log ser va rin gen. Of
zo als de to en ma li ge ver te gen woor di ger van de re ge ring het uit druk te: ‘We
zul len ver trouwd moe ten ra ken met de ge dach te dat nog ten mins te een hele 
ge ner atie, van wie het weer stands ver mo gen als ge volg van niet-ver werk te
oor log s er va rin gen zeer ver zwakt is, onze bijzon de re zorg en aan dacht no -
dig zal heb ben.’26

Het ICODO heeft ver schil len de ta ken. Tho mas van der Heijden: ‘Het
ICODO heeft twee ver schil len de po ten: de ene is ge richt op vrijwil li gers-,
de an de re op pro fes sio ne le or ga ni sa ties. Aan de ene kant heb ben we een in -
for ma tie cen trum dat ge leid wordt door maat schap pe lijk wer kers die zich
rich ten op de no den van in di vi due le cliën ten en dat ad vi seert waar men fi -
nan cië le of an derso or ti ge hulp kan krijgen. Aan de an de re kant voe ren we
pro jec ten uit met als doel de dienst ver le ning in het ka der van het maat -
schap pe lijk werk en de ge zond heids zorg te ver be te ren en de vak ken nis in
heel Ne der land op één zelf de hoog ni veau te bren gen. Deze pro jec ten zijn
dus ge richt op de me di sche stand, het maat schap pe lijk werk en de the ra -
peu ten. Bo ven dien be staan er bij ons ook nog pro jec ten ter on der s teu ning
en motivering van vrijwilligersorganisaties en zelf hulpgroepen.’

Daar naast ad vi seert ICODO de Ne der land se re ge ring over alle aan ge le -
gen he den die de oor logs ge trof fe nen be tref fen, sti mu leert zij on der zo ek op
dit ge bied, or ga ni seert en fi nan ciert zij con fer en ties, seminars en
publicaties.

Voo ral bij de in for ma tie poot van ICODO wordt dui de lijk in wel ke op -
zich ten de Ne der land se ben ade ring van dit on der werp zich on der scheidt

16

26 "Voor wie zich in ei gen huis als ont heem den voe len." NRC-Han dels blad, 4 mei 1981,
ci taat van Twee de-Ka mer lid en be stu urs lid van de PvdA Wim Meijer.



van die in an de re lan den. Over heids ver te gen woor di ger Wim Mei jer for -
mu leer de de be gins e len waa rop het ICODO is ge grond vest als volgt: ‘Het
zwijgen over deze pro ble men heeft tot ge volg ge had dat de oor logs ge trof -
fe nen in een steeds gro ter iso le ment zijn ge raakt. Door dit ge drag, waar -
voor wij al len ver ant woor de lijk zijn, is op na tio na le schaal een com plex
van ver drin ging ont staan ...’27 Het is deze ge dach te van de col lec tie ve ver -
drin ging van de he rin ne ring die de bijzon de re men ge ling van wel zijns po li -
tiek en pub lie ke er ken ning van de oor logs ge trof fe nen in Ne der land
kenmerkt voor de praktische uitvoering waarvan het ICODO
verantwoorde lijk is.

Tho mas van der Heijden: ‘Wanneer wij in Duits land een fi li aal zou den
op rich ten – la ten we ons dat even als hy po the tisch ge val voor stel len – dan
zou mijn eers te ge dach te zijn: hoe moet de pu b lie ke opi nie er van wor den
door dron gen dat de oor log psy cho so cia le ge vol gen heeft ge had die men sen 
tot op he den ver hin de ren nor maal te functi o ne ren? Dat is de belangrijkste
boodschap ...’

Hier ligt een be lang rijk ver schil met Duits land. De Ne der land se au to ri -
tei ten heb ben de des be tref fen de wet ge ving niet – zo als dat in de prak tijk
van de Duit se scha de loos stel ling (Wie der gut ma chung) maar al te vaak het
ge val was – als een fi nan cië le ader la ting van de col lec tie ve mid de len be -
schouwd, maar als een erek we stie te ge n o ver degenen die onrecht hadden
ondervonden.

Van der Heijden: ‘De er va ring leer de dat er geen grond was voor de vrees 
dat men sen val se aanvra gen zou den in die nen. Toen wij een pro ject star ten
waar mee le den van de ‘tweede gene ratie’ psy cho the ra peu ti sche hulp kon
wor den ver leend bleek dat men sen daa rop geen be ro ep de den als ze die
hulp niet echt no dig heb ben. Deze din gen zijn daar voor te pijnlijk. Bijna
alle ver zoe ken wer den gehonoreerd.’

——————————————————————
 

Afb. 12: De au teur Fre de rik van Gel der en ICO DO-di rec teur Tho mas van 
der Heijden in de bi bli ot heek van het ICODO in Utrecht.

Afb. 13: Voor beeld van een ICO DO-pub li ca tie
Afb. 14: Kin de ren bij een school ba rak in Wes ter bork. (Uit: J. Pres ser:

On der gang – De ver vol ging en ver del ging van het Ne der land se Jo den dom
1940-1945. Den Haag 1965, RIOD)
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Afb. 15: Een Ne der lands ge zin na te rug keer uit het con cen tra tie kamp Da -
chau in juni 1945 op vlieg veld Eind ho ven.

Afb. 16: Kin der boe ken schrijfs ter Cla ra As scher-Pink hof (na de oor log
be kend ge wor den door haar boek ‘Sterrenkinderen’) red de een aan tal jood -
se kin de ren het le ven door hen te adop te ren – hier in 1943 ge fo to gra feerd in 
Westerbork. (RIOD)

Afb. 17: Ne der land se vrou wen en kin de ren in een Ja pans in ter ne rings -
kamp in het to en ma li ge Ne der lands-In dië (1944). On ge veer 120.000 Ne -
der lan ders ver ble ven in Ja pan se ge van gen kam pen. (RIOD)

Afb. 18: Ber lijn 1983: Kin der te ke ning na de sta tio ne ring van nieu we
mid del lan ge-af stands ra ket ten in de Bonds re pub liek. (Uit: Erna M. Jo hann -
sen: “Ich wollt’, ich wäre nie ge bo ren” – Kin der im Krieg, 1986)

 
Fan ta sie ën van kin de ren uit ge zin nen van da ders
‘De vrees ver moord te wor den zien we zo wel bij kin de ren en klein kin de -

ren van da ders als bij die van over le ven den. De angs ten van kin de ren en
klein kin de ren om ver nie tigd te wor den ui ten zich mees tal in de on be wus te
fan ta sie door de ei gen ou ders ver moord te wor den (...), ter wijl de po ten tië le 
drei ging die kin de ren van over le ven den voe len eer der een al ge me ne angst
is voor de niet-jood se we reld en de we reld bui ten het ge zin. Bij na ko me lin -
gen van da ders kun nen we de vrees waar ne men zelf als ie mand be schouwd
te wor den die het le ven on waar dig is. De doch ter van een arts die ac tief was 
ge weest in het na zis ti sche eut ha na sie pro ject ko es ter de bij voor beeld deze
angst voor haar va der en hield om die re den haar bij ziend heid voor hem
ver bor gen. (...) Als kind had zij moe ten mee ma ken hoe de va der haar jon -
ge re bro er, die nog een baby was, in het zwem bad gooi de om zijn ras zui -
ver heid, die door de va der in twijfel werd ge trok ken, te tes ten. Zo ook ui ten
kin de ren en klein kin de ren van da ders de vrees ver moord te wor den wan -
neer de fa mi lie ge schie de nis van de ou ders of de groo tou ders zou wor den
ont dekt. Het klein kind van een nazi-da der, die zijn groot va der in een ge -
sprek, met enig re sul taat, zo ver pro beer de te krijgen dat hij zijn da den toe -
gaf, sloot zich de daa rop vol gen de nacht op in zijn slaap ka mer. Hij werd
gek weld door de fan ta sie dat zijn groot va der hem zou kun nen dood schie ten 
om dat hij zijn ver le den op het spoor was, of om dat hij de loya li teit met zijn
groot va der aan het ver bre ken was. In een an der door ons ge ïn ter viewd ge -
zin droomt de zoon van een da der sinds zijn jeugd dat hij ge wurgd wordt
door lie den die hem on hoor baar van ach te ren bes lui pen. Zijn va der had
hem nog maar en ke le ja ren voor het in ter view ver teld dat hij “al tijd een
stuk ijzer draad bij zich had om de vi jand, bijvoor beeld een wacht post, van
ach te ren zon der la waai te kun nen ke len.” De zoon heeft ook de fan ta sie dat
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hij sa men met zijn va der op een spe cia le mis sie wordt ge zon den en door de
va der ver moord wordt om dat hij voor dit soort werk niet blijkt te deugen.
Hij weet van zijn vader dat deze en diens eenheid gewonde kameraden niet
in vijandelijk gebied achterlieten maar vermoord den.’28
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