Bevindingen onderzoek vragen onder de naoorlogse generatie:
Behoefte aan contextgebonden en cultuurspecifieke ondersteuning
“Ik had pijn, het was de pijn van mijn moeder die ze projecteerde. Maar wat is dan mijn
pijn? Wie ben ik zonder de pijn van mijn moeder?”
Deze uitspraak van een geïnterviewde dame met een Indische achtergrond is illustratief
voor de ervaring van veel mensen uit de naoorlogse generatie; de kinderen van
oorlogsgetroffenen. Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Stichting Pelita en Stichting
Het Nederlands Veteraneninstituut zien zich steeds meer met hun hulpvragen
geconfronteerd, en vroegen Leyden Academy on Vitality and Ageing om de wensen en
behoeften van de naoorlogse generatie in kaart te brengen. Met subsidie van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is van september 2020 tot mei
2021 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, met als belangrijkste conclusie dat er onder
hen veel specifieke vragen en behoeften leven en dat er van daaruit behoefte is aan
contextgebonden en cultuurspecifieke ondersteuning.
Aanleiding en opzet onderzoek
Veel mensen uit de naoorlogse generatie redden zich goed en kenmerken zich door een
grote mate van veerkracht en herstel. Toch ervaren de drie stichtingen dat er een steeds
groter beroep op hen wordt gedaan vanuit deze generatie met vragen die zo nauw
verweven zijn met het oorlogsverleden van hun ouders, dat zij hiermee in toenemende
mate bij de specifieke hulpverlening terecht komen. In een verkennend onderzoek
hebben onderzoekers van Leyden Academy naar antwoorden gezocht op vragen als: wat
zijn hun hulpvragen en behoeften en wat maakt deze specifiek voor deze doelgroep? En
hoe zou een passend aanbod eruit kunnen zien? Het onderzoek omvatte een
literatuurstudie, dossieronderzoek, drie focusgroepen met 20 deelnemers (experts,
vertegenwoordigers van de naoorlogse generatie en medewerkers van de betrokken
organisaties) en 12 interviews met personen uit de naoorlogse generatie met een
Indisch-Molukse, Joodse, Sinti en verzetsachtergrond.
Herkenning en erkenning
Uit het onderzoek komen heel diverse behoeftes en hulpvragen naar voren. Deze
variëren van informatieve, kennis- en sociaal-culturele activiteiten tot specifieke zorg
voor problemen in het dagelijks leven, fysieke en vooral psychische klachten: van onrust
en depressieve gevoelens tot diagnoses zoals PTSS en angststoornissen. Ook leefden er
vragen over hun herkomst en over hun ervaringen en achtergrond in relatie tot die van
anderen. Centraal hierbinnen staan kwesties rondom herkenning en erkenning. Dit
betreft processen omtrent de individuele (bijvoorbeeld erkenning dat je ervaringen er
mogen zijn en ertoe doen) en collectieve identiteitsvorming (zoals kennis over je
(familie)geschiedenis om ervaringen te kunnen plaatsen, en je relateren aan anderen
zonder angst voor veroordeling of onbegrip), die gevormd zijn door hun ervaringen toen
ze opgroeiden met ouders die de oorlog aan den lijve hebben ondervonden. Jolanda
Lindenberg, onderzoeker bij Leyden Academy, licht toe: ”Veel geïnterviewden worstelen
met kwesties die raken aan heel fundamentele vragen zoals: heb ik recht op geluk en
plezier? Doet mijn lijden ertoe? En hoe kan ik de ervaringen van mijn ouders
goedmaken? Dit soort vragen kunnen zwaar op mensen drukken, en ertoe leiden dat zij
vastlopen.”

“En ze dachten altijd dat ze alleen waren geweest met hun verhaal. (…) Dus dat was een
waanzinnig gevoel van erkenning en thuiskomen en herkenning. Dat hoorde je iedereen
zeggen, “het was alsof we thuiskwamen”. Dat illustreert wel die honger naar verbondenheid
en dat enorme gevoel van eenzaamheid doorbreken.”
(vrouw, psychiater, uit focusgroep experts)

Contextgebonden en cultuurspecifieke zorg
Mensen uit de naoorlogse generatie zoeken vaak pas op latere leeftijd hulp, omdat ze
zich bijvoorbeeld niet realiseren dat hun klachten gerelateerd zijn aan de
oorlogservaringen van hun ouders, of vanuit een gevoel dat hun lijden er minder toe
doet. Velen van hen klopten eerst aan bij reguliere zorg en ondersteuning zoals een
huisarts, coach of psycholoog. Het merendeel van de respondenten kwam, vaak via
omwegen, terecht in de specifieke dienst- en hulpverlening en gaf aan hier ook sterk
behoefte aan te hebben. Diegenen die zowel in de reguliere als specifieke hulpverlening
terecht waren gekomen, beschreven dat een specifieke benadering, waarbij aandacht is
voor contextgebonden (kennis en kunde m.b.t. oorlogservaringen) en cultuurspecifieke
aspecten (kennis en kunde m.b.t. culturele referentiekaders zoals normen, waarden en
gebruiken) voor hen voelt als ‘thuiskomen’. Dit begrijpen vanuit de context van oorlog én
de sociaal-culturele achtergrond blijkt een eerste en fundamentele behoefte voor veel
van de onderzoeksdeelnemers uit de naoorlogse generatie.
“Ik ben me dat jaren niet echt bewust geweest. Want je beleeft jouw jeugd zoals die nou
eenmaal is. Maar doordat ik in de volwassenheid toch bepaalde, nou, problemen ervaarde,
kwam ik tot de conclusie dat toch datgeen, wat bij mijn ouders echt getraumatiseerd moet
zijn geweest, dat dat toch door heeft geklonken in [mijn] jeugd”.
(vrouw, Joodse achtergrond, interview)

Vervolgstappen
Het onderzoeksrapport is in juni gedeeld met de deelnemers en zal door de betrokken
stichtingen worden verspreid onder hun achterban. De stichtingen hebben het rapport
ook aangeboden bij het Ministerie van VWS en gaan in gesprek over de bevindingen.

