
C
o

lle
ct

ie
 N

ed
er

la
n

d
s 

In
st

it
u

u
t 

vo
o

r 
M

ili
ta

ir
e 

H
is

to
ri

e

Hulp bij het omgaan  
met het oorlogs verleden 

  Uw ervaringen mogen er zijn 

Heeft u klachten die samenhangen met 
uw verleden of dat van uw ouders in de 
Tweede Wereldoorlog in Europa of in 
Zuidoost-Azië? Dan kunt u een beroep 
doen op psychosociale hulp van het 
Nederlands Veteranen instituut. 



Gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers met specifieke kennis over de 
Tweede Wereldoorlog helpen u om te 
gaan met klachten die samen hangen 
met de Tweede Wereldoorlog of om 
antwoorden te krijgen. Dat kan in de 
vorm van individuele gesprekken (met of 
zonder partner) of in groeps gesprekken 
met een hulp verleningskarakter, waarbij 
ruimte is voor herkenning en erkenning.

Eerste generatie 
Na de Tweede Wereldoorlog kwam er 

langzaamaan meer aandacht voor de 

psychische gevolgen waar veel ver

zetsdeelnemers en slachtoffers mee te 

maken kregen. Voor goede hulp is speci

fieke achtergrondkennis nodig. Hulpver

leners moeten actuele gebeurtenissen 

kunnen zien door de ogen van mensen 

die getekend zijn door wat ze hebben 

meegemaakt en weten wat machteloos

heid is. 

Eerste generatie oorlogs getroffene  
in Europa: 
“De eerste jaren na de oorlog werd 

ik vaak ’s nachts wakker. Dan zat ik 

weer in dat vieze hok. Ook het feit 

dat je niks kon krijgen na de oorlog. 

Ik heb me zó moeten inspannen om 

iets op te bouwen. Toen de kinderen 

kwamen, vervaagden de oorlogser

varingen wat. Totdat mijn zoon vroeg: 

pa, je hebt zoveel meegemaakt, wil je 

dat eens op schrift zetten? Tien jaar 

lang heb ik geschreven, in stukjes en 

beetjes kwam alles op papier.”

Tweede generatie oorlogs-
getroffene, verzetskind:
“Je kunt helemaal niet in het hier en 

nu leven. Ik moet minderen met die 

oorlog, maar dat gaat niet echt goed, 

omdat het steeds terugkomt.”

Bron: Leyden Academy (2021)
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Waar heeft u  
behoefte aan? 
Er zijn verschillende vragen en 

behoeften die u kunt hebben,  

bijvoorbeeld:

 Vragen over uw herkomst of uw 

ervaringen en achtergrond in rela

tie tot ouders of familieleden. 

 Behoefte aan herkenning en erken

ning van de problematiek van de 

tweede generatie oorlogsgetroffe

nen.

 Behoefte aan zorg om te kunnen 

omgaan met problemen in het 

dagelijks leven. U kunt bijvoorbeeld 

last hebben van onrust, depres

sieve gevoelens, angsten, her

belevingen of PTSS als gevolg van 

uw oorlogsverleden of dat van uw 

ouders. 

Tweede generatie oorlogs getroffene 
met Indische achtergrond:
“Huilen was er thuis niet bij. Vertrou

wen doe je niemand. Respect moet je 

tonen. Zo ben ik opgevoed. Het is dan 

soms moeilijk om je staande te hou

den in het leven.”

Tweede generatie oorlogs getroffene 
met Molukse achtergrond:
“Het werd een erg naar binnen 

gekeerde gemeenschap. Er was 

ook veel haat of veel, nou ja, woede 

naar de Nederlandse over heid en naar 

Nederland in het algemeen.”

Bron: Leyden Academy (2021)
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Nederlands  
Veteraneninstituut 
Het Nederlands Veteraneninstituut 

heeft maatschappelijk werkers met 

kennis van de specifieke context van 

oorlogsgetroffenen met een Indische, 

Molukse en Europese achtergrond. 

Afhankelijk van uw vraag wordt u na 

aanmelding in contact gebracht met 

een maatschappelijk werker van het 

Nederlands Veteraneninstituut, die 

gespecialiseerd is in de Tweede Wereld

oorlog. De maatschappelijk werker 

helpt u om aan antwoorden te komen of 

in balans te blijven.

  



Heeft u vragen  
of zoekt u hulp? 

Bent u van de eerste of tweede 

generatie oorlogsgetroffenen? 

Wij luisteren naar uw wensen en 

behoeften. Meld u aan via Stich

ting Pelita of Stichting ’40’45.

  Stichting Pelita 

Slachtoffers WOII  

in ZuidoostAzië

   088 – 330 5111 

info@pelita.nl

  Stichting ’40 – ’45
 020 – 660 1945 

 info@st4045.nl

 088 334 00 00

 info@veteranenloket.nl

Otjeh Bakarbessy, gespecialiseerd 

maatschappelijk werker:

“Van aanpassing en vervreemding 

naar verbinding en kracht!”

Rob Lloyd, gespecialiseerd maat

schappelijk werker:

“Het is vaak een emotionele gebeur

tenis die een trauma veroorzaakt.  

Dan beginnen de problemen. We luis

teren naar cliënten, stellen vragen en 

nemen daarbij de tijd. Dat geeft hen 

de ruimte om uiteindelijk te kunnen 

vertellen wat ze in eerste instantie 

nog niet zeggen. We erkennen de 

ervaringen, ze doen ertoe.”

Zit u met vragen of weet u niet waar 

u bepaalde informatie vandaan moet 

halen? Ook dan helpen wij u graag ver

der. U kunt altijd bellen of mailen naar 

Stichting Pelita, Stichting ’40 ’45 of het 

Nederlands Veteraneninstituut.


