Door Enno van der Eerden

De onderlinge belofte. Zeventig jaar Stichting 19401945 is het onlangs verschenen jubileumboek van
Stichting 1940-1945 ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan. Het werd ten doop gehouden tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Amersfoort. Een rijk
geïllustreerd, historisch overzicht van de activiteiten
van de Stichting tot de dag van vandaag. Een gesprek met Jan Driever, directeur van de Stichting en
hoofdauteur van het boek.
Het plan ontstond vier jaar terug. Met het oog op het
NADERENDE JARIGJUBILEUMWILDEDE3TICHTINGHAAR
doelgroep een cadeau aanbieden. De ideeën gingen
ALSNELINDERICHTINGVANEENBOEKl$ATLEEKONSEEN
PASSENDEVORM mVERTELT*AN$RIEVERDIEHETSCHRIJFWERK
VOORZIJNREKENINGZOUNEMENl$EBEDOELINGWASNIET
DÁ GESCHIEDENIS VAN DE 3TICHTING TE SCHRIJVEN  MAAR
een geschiedenis. Als we uitputtend te werk waren
GEGAAN HADDENHETWELTIENBOEKENKUNNENWORDEN
(ETBELANGRIJKSTEWASEENBEELDVANDE3TICHTINGTE
GEVENZOALSDEDOELGROEPDIEKENTm
6ORIGJAARWERDHISTORICUS/NNO3INKEBIJHETPROJECT
BETROKKEN 3INKE  DIE ONDER ANDERE BOEKEN SCHREEF
OVER2ADIO/RANJEENDE45$ELFTTIJDENSDEBEZETTING  BELASTTE ZICH MET DE LAATSTE ONDERZOEKSWERKZAAMHEDENENDEÚNITIEVEBEWERKINGVANHETMANUScript.
In hoeverre wijkt dit boek af van Woord gehouden,
het jubileumboek uit 1984?
l$AT IS EEN UITSTEKENDE BRON MET VEEL INFORMATIE
Daarin kwamen nog mensen van het eerste uur aan
het woord. Wij hebben het anders aangepakt. Niet
MEERDIEPAGINALANGECITATEN MAAREENCHRONOLOGIsche indeling in vier hoofdstukken. De ontstaansgeSCHIEDENIS DEOPBOUWTUSSENlENl HETVERLEDENDATNIETVOORBIJGINGINDEJARENl m ENALS
laatste de blik op de toekomst. Daartussen katernen
MET AFZONDERLIJKE THEMAmS EN GESCHIEDENISSEN DIE
VOOR DE 3TICHTING BELANGRIJK WAREN  PLUS BIJZONDERE
ILLUSTRATIESm
Aan wat voor thema’s moeten we dan denken?
l$EVERHOUDINGMETHETKONINKLIJKHUISBIJVOORBEELD
waar de doelgroep altijd veel waarde aan hechtte.
Wilhelmina had tot haar overlijden de gewoonte de
buitengewoon gepensioneerden ieder een jaar een
kerstgroet te sturen. Dat werd bijzonder op prijs gesteld. Zij ontving ook altijd voor haar verjaardag een
GELUKSTELEGRAM NETALS*ULIANAEN"ERNHARD WAAROP
altijd een antwoord kwam. In 1945 is nog overwo-

INTERVIEW

‘De Stichting was voor velen een
manier van leven’
gen Bernard het ere-voorzitterschap aan te bieden en vervolgens het voorzitterschap van een raad van advies. Dat is niet
doorgegaan omdat het niet gepast gevonden werd de prins
voorzitter te maken van een adviescollege waarin mogelijk ook
COMMUNISTENZATEN5ITEINDELIJKISHIJINGEVRAAGDERELID
TEWORDENVANHETHOOFDBESTUURm

Prins Bernard, erelid van het hoofdbestuur, 1950.

Dat komen we meteen al bij een roerige episode in de beginjaren, de relatie tot de communisten binnen de Stichting.
l$AARZIJNWEZEKEROPINGEGAAN!ANLEIDINGWASDESTIJDSEEN
MOTIEVANUITÁÁNDISTRICTOMALLECOMMUNISTENUITDE3TICHTING
te weren. Arie van Namen was het daar niet mee eens. Maar
Henk van Riessen vond dat communisten zich door de opstelling van Paul de Groot buiten het nationaal verband hadden
GEPLAATST  HOEWEL DAT NATUURLIJK NIET GOLD VOOR DEGENEN DIE
tot de doelgroep behoorden. Daar is stevig over gediscussieerd. Aan de orde komt bijvoorbeeld de kwestie Noorderlicht
IN'RONINGENm
Kun je nog wat voorbeelden noemen van bijzondere aspecten
die in de katernen aan de orde komen?
l$E ONDERSCHEIDINGEN 6ANAF HET BEGIN HAD DE 'ROTE !DVIES
#OMMISSIE WAARVANDE3TICHTINGZICHZELFALSVOORTZETTINGBESCHOUWDE HETSTANDPUNTGEENONDERSCHEIDINGEN/PVERZOEK
VAN7ILHELMINA "ERNHARDENDEOVERHEIDISTOENTOCHHET6ERZETSKRUISINHETLEVENGEROEPEN$E'!# ENOOKDE3TICHTING 
hebben toen voorgesteld deze alleen postuum uit te reiken.
Maar de kwestie is altijd blijven spelen en dat leidde eind jaren
lTOTHET6ERZETSHERDENKINGSKRUIS$E3TICHTINGWILDEWELNAContactblad ‘40-’45
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MENGEVENVANMENSENDIEDAARVOORINAANMERKINGKWAMEN 
MAARGEENONDERZOEKDOEN WANTDATBEHOORDENIETTOTHAAR
TAAK $E VERWACHTING WAS  AANVRAGEN  DAT WERDEN ER
19.000 waarvan er ruim 15.000 zijn toegekend. Een ander onDERWERPISDENAAMVANDE3TICHTING)NHETBEGINISGEOPPERD
DIEOMTEDOPENIN6AN4UYL3TICHTING(ETBEZWAARWASDATER
DANEENPERSOONGENOEMDWERD7ELISWAAREENBELANGRIJKE 
maar in een andere context was iemand anders belangrijk. Dat
voorstel is afgewezen want dat zou onherroepelijk tot discussie
leiden. Dat speelde ook bij straatnamen. Wie wel en waarom
DIENIETm

Verzetsherdenkingskruis.

Je had het over bijzondere illustraties. Wat zijn jullie zoal tegengekomen?
l$ATKOMTAANDEORDEINHETKATERNOVERDEWIJZEWAAROPDE
3TICHTINGNAARBUITENTRAD)NWERDENKUNSTENAARSOPGEROEPENAFÚCHESTEONTWERPENOMAANDACHTTEVESTIGENOPHET
WERKVANDE3TICHTING%RZIJNPRACHTIGEAFÚCHESGEMAAKTVOOR
inzamelingsacties. Op sommige waren gefusilleerden te zien
of weduwen met kinderen op de arm bij een graf. Een van de
bestuursleden had daar moeite mee. Op deze manier werden
ze naast de helden afgebeeld als meelijwekkend. Dat plaatste
hen eigenlijk buiten de maatschappij alsof ze buitengewoon
WAREN 7AAROP GEANTWOORD WERD DAT ZE DAT  ALLEEN AL VANWEGE HET FEIT DAT ER EEN 7ET BUITENGEWOON PENSIOEN WAS 
OOKWAREN$USERISGEWOONDOORGEGAANMETAFÚCHESDIEOP
het gevoel werkten. Want die leverden meer op dan neutrale
AFBEELDINGENm
Wat vonden jullie de interessantste periode?
l/NNOVONDDELATEREPERIODEBOEIEND DEFUSIESMETDE3"/
EN#ENTRUMlVANWEGEDIETOTAALVERSCHILLENDEACHTERBANnen en dat proces van gewenning. Zelf vond ik de eerste tien
jaar het interessantst. Men begon met niks en er zijn heel veel
mooie dingen tot stand gekomen. De Wet buitengewoon penSIOENNATUURLIJK MAARVOORALWATDE3TICHTINGALSHAARTAAKZAG
en hoe daar invulling aan gegeven werd. Die vakantieweken
10
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BIJVOORBEELD%RWASÁÁNDAMEINHETBESTUURTUSSEN
ALLEMAALHERENENZIJSTELDEEINDlVOOREENGEZAmenlijke vakantie voor weduwen te organiseren. De
heren dachten dat dit alleen maar hun verdriet zou
versterken. Het is toch doorgegaan bij wijze van experiment en het werd een doorslaand succes. Op een
gegeven moment gingen er meer dan 1000 mensen
MEE $IE VAKANTIES BESTAAN NOG STEEDS  OP PRECIES
dezelfde manier. Zo is dat met heel veel initiatieven
DIEOOITINGANGZIJNGEZETm

INTERVIEW
Vakantieweek in Oosterbeek, 1947.

Je noemde dit boek niet dé geschiedenis, maar een geschiedenis. Zijn er aspecten waarvan je denkt dat ze verder onderzoek
verdienen?
l.IETINDEZINDATIKKWALIJKEZAKENBENTEGENGEKOMEN MAAR
misschien dat ik nog wel eens verder onderzoek zou willen
doen. Er zijn allerlei toch wel interessante aspecten die we nu
NIET OF SLECHTS ZIJDELINGS VERMELD HEBBEN $E 3TICHTING HEEFT
bijvoorbeeld verzetsverklaringen afgegeven voor mensen die
wilden emigreren en zij heeft ook een belangrijke rol gespeeld
bij de toekenning van vergoedingen door de overheid voor
materiële schade.
(ETWERKVANDE3TICHTINGWERDNIETALLEENMOGELIJKGEMAAKT
DOORDEMEDEWERKERS MAAROOKDOORDEVELEVRIJWILLIGERS%R
zijn bergen werk verricht door vrijwilligers. Dat hebben ze allemaal gratis gedaan. Tijdens de oorlog stonden ze naast elkaar.
.ADEOORLOGGINGENZEDAARGEWOONMEEDOOR HOEMOEILIJK
en emotioneel dat soms ook was want niet iedereen was beSTAND TEGEN WAT ER OP HEN AFKWAM $E 3TICHTING WAS VOOR
heel veel mensen een manier van leven. Er is altijd een soort
FAMILIEGEVOELGEWEEST$ATISNOOITVERDWENENm

!FBEELDINGENAFÚCHES"EELDBANK7/ .)/$
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