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Beschrijving van het archief

B E S C H R I J V I N G  V A N  H E T  A R C H I E F

Naam archiefblok:
Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening Oorlogsgetroffenen (WAC)

Periodisering:
archiefvorming: 1975-1978
oudste stuk - jongste stuk: 1954-1979

Archiefbloknummer:
S28527

Omvang:
238 inventarisnummer(s); 3,30 meter

Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. In het archief bevinden zich stukken in het Duits, 
Frans en Engels.

Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefdienst:
Nationaal Archief

Locatie:
Den Haag

Archiefvormers:
Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening aan Oorlogsgetroffenen

Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat naast notulen en kopieën van uitgegane stukken, onder meer stukken 
betreffende hoorzittingen met belangenorganisaties van oorlogsslachtoffers, door de commissie 
en haar subcommissies verricht onderzoek en deelname aan conferenties en cursussen. Daarnaast 
bevat het stukken betreffende de rapportage van de commissie, zoals tussentijdse adviezen, het 
interimrapport en het eindrapport. Verder zit er in het archief documentatiemateriaal in de vorm 
van externe rapporten en kranten- en tijdschriftartikelen.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Volledig openbaar.

Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden 
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen 
krachtens het auteursrecht.

Materiële beperkingen

MATERIËLE BEPERKINGEN
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte 
materiële staat.

Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via 
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de 
volgende stappen te volgen:

1. Creëer een account of log in  .
2. Selecteer in de archiefinventaris een archiefstuk.
3. Klik op ‘Reserveer’ en kies een tijdstip van inzage.

Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en 
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening 
Oorlogsgetroffenen (WAC), nummer toegang 2.15.26, inventarisnummer ... 

VERKORT:
NL-HaNA, Hulpverlening Oorlogsgetroffenen, 2.15.26, inv.nr. ... 

https://www.nationaalarchief.nl/user/login
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Instelling en werkwijze van het orgaan

INSTELLING EN WERKWIJZE VAN HET ORGAAN
Tijdens de tweede wereldoorlog waren door vervolging, tewerkstelling, onderduik, orde- en 
represaillemaatregelen, bombardementen, verzets- en krijgshandelingen veel mensen lichamelijk 
en/of geestelijk getroffen. In de naoorlogse periode werd de opvang van deze slachtoffers 
voornamelijk gekenmerkt door financiële steunverlening. Van particuliere zijde was de 
steunverlening op gang gekomen onder andere via de Stichting 1940-1945, de Stichting Pelita, het 
Prins Margriet Fonds en de diverse Joodse instellingen.

Ten behoeve van de verzetsstrijders werd van regeringswege de eerste aanzet tot hulp gegeven 
door afkondiging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945. Daarnaast kwamen na verloop 
van tijd andere wettelijke maatregelen, namelijk: de Rijksgroepsregeling oorlogsslachtoffers, de 
Algemene oorlogsongevallenregeling, de Wet buitengewoon pensioen 
zeeliedenoorlogsslachtoffers en tenslotte de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1 .

De verlate gevolgen, die meer op het immateriële vlak lagen, zijn pas in de zestiger jaren duidelijk 
naar voren gekomen. Het werd aannemelijk dat de oorlogsgetroffenen aanspraak zouden gaan 
maken op effectieve hulpverlening.

Een interne overleggroep van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk werd 
in het leven geroepen om over de problematiek rond de hulpverlening advies uit te brengen. Deze 
groep, die onder leiding van de Directeur-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling Dr. G. 
Hendriks werkzaam was, kwam met de aanbeveling een advies- en werkcollege in te stellen van 
terzake deskundige en competente personen 2 . De onzekerheid over de aard en omvang van de 
immateriële problemen en de onduidelijkheid over de nodige maatregelen waren de belangrijkste 
beweegredenen om dit advies te geven.

Het in te stellen college zou voldoende toegerust moeten worden met personeel en gelden om 
binnen één à anderhalf jaar tot duidelijkheid te komen over deze materie en aanzetten te geven 
voor oplossingen. Naar aanleiding hiervan werd bij gemeenschappelijke beschikking van de 
Staatssecretarissen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne op 9 mei 1975 ingesteld een Werk- en Advies-College immateriële hulpverlening 
aan verzetsdeelnemers en door de bezetters vervolgden wegens ras, geloof of 
wereldbeschouwing, alsmede aan hen die ten gevolge van bombardementen, ordemaatregelen, 
tewerkstelling en dergelijke schade aan hun gezondheid hebben opgelopen (in het vervolg te 
noemen het W.A.C.). 3

In eerste instantie werd het W.A.C. voor een periode van twee jaar ingesteld. Toen bleek dat de 
werkzaamheden niet binnen deze tijd afgerond zouden kunnen worden, werd de periode verlengd 
tot drie jaar en tenslotte nog een keer tot drie jaar en vier maanden. 4 Op 4 juli 1975 installeerde de 
toenmalige Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Mr. H.W. van Doorn, het 
college. Het W.A.C. kreeg tot taak de regering te adviseren over de wijze waarop de immateriële 
hulpverlening aan en in het bijzonder de maatschappelijke begeleiding van oorlogsslachtoffers 
optimaal gerealiseerd kon worden. In artikel 2 van de instellingsbeschikking 5 werd dit als volgt 
geformuleerd:

1 Interim-rapport, band I, bijlage 4, inv.nr. 152.
2 Inv.nr. 43.
3 Instellingsbeschikking, artikel 1, inv.nr. 44.
4 Inv.nr. 44.
5 Instellingsbeschikking, artikel 2, inv.nr. 44.
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a. "het verkennen en verdiepen van inzichten in hun problemen door onder meer:
– contacten met hulpverleners/deskundigen en cliëntengroepen;
– oriëntaties omtrent behandelings- en begeleidingsmethoden in de meest brede zin, 

mede in de literatuur en via uitwisselingsprogramma's met het buitenland;
– organiseren van studies, experimenten en evaluaties, ook ten aanzien van 

omgevingsfactoren en externe relaties;
– peilen van de behoefte aan voorzieningen, eventueel door middel van onderzoek 

(onder meer dossier-analyse)."
b. "Het daarop aansluitend bevorderen van het goed functioneren van voorzieningen door 

suggesties te doen omtrent onder meer:
– de bijscholing van het personeel;
– een doelmatig vastleggen en doorgeven aan (andere) hulpverleners van gegevens die 

betrekking hebben op de therapie en hulp."
c. "Het bevorderen dat de voorzieningen voor hen, op vrijwillige basis, komen tot een betere 

aansluiting op elkaar."

Ter uitvoering van een gedeelte van de taak was het college bevoegd sub-commissies in te stellen. 
Betrokkenen en deskundigen konden worden gehoord.

Als leden van het W.A.C. werden benoemd zeven deskundigen van uiteenlopende disciplines, drie 
leden op voordracht van organisaties voor oorlogsgetroffenen (Stichting 1940-1945, Stichting 
Joods Maatschappelijk Werk en Stichting Pelita) en vier ambtenaren van de betrokken ministeries 
(Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid en Milieuhygiëne en Defensie) 6 .

Om de opgedragen taken naar behoren te kunnen uitvoeren werd het secretariaat ter beschikking 
gesteld door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De secretaris had in 
het college slechts een adviserende stem 7 .

Samenstelling van het college

lid, tevens voorzitter: J.P. van Praag

lid, tevens ondervoorzitter: A. Sunier, psychiater

leden:

(algemeen maatschappelijk werk deskundige) mw. J.H. Biewenga

(klinisch psycholoog) J.P.W. Cels

(psychiatrisch maatschappelijk werk deskundige) mw. A. Geerling-Roos

(organisatiedeskundige) J.A.M. van der Ligt

(algemeen medicus) K. May

(socioloog) P. Thoenes

(op voordracht van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk) N. Boeken

(op voordracht van de Stichting 1940-1945) J. van Dam

(op voordracht van de Stichting Pelita) W.C. Lemaire

(op voordracht van de Minister van Defensie) E.E.N. Krans

(aangewezen door de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne)

C.E. de Leeuw

6 Inv.nr. 44.
7 Instellingsbeschikking, artikel 6, inv.nr. 44.
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leden:

(aangewezen door de Minister van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk)

W. Nijsse 8

C.A.G. Vos

adviseur: P. Versteeg 9

secretaris met adviserende stem: H. Leliefeld, algemeen medicus

tweede secretaris: L.F.P. Kuitenbrouwer

adjunct-secretaris: A.A.G. Wals

(ter administratieve ondersteuning) P.J. Lamboo

mw. J.C. van Leersum-Kapel

 

De zetel van het W.A.C. was gevestigd in een van de kantoorgebouwen van het ministerie in 
Rijswijk. De kosten die voortvloeiden uit de taakopdracht kwamen ook ten laste van dit ministerie.

Inventarisatie van de problemen en meningen

INVENTARISATIE VAN DE PROBLEMEN EN MENINGEN
De eerste fase van de werkzaamheden van het college werd gekenmerkt door het zich oriënteren 
op en het inventariseren van de wensen en noden, die leefden onder de oorlogsslachtoffers en 
hun hulpverleners. Hiertoe werden, naast het verzamelen van literatuur, een dertigtal 
hoorzittingen met zoveel mogelijk afzonderlijke groeperingen georganiseerd. Op deze manier kon 
een zo genuanceerd mogelijke indruk worden verkregen. Een subcommissie heeft deze hearings 
voorbereid. De Jehova's Getuigen hebben van een gesprek afgezien, terwijl van de zeelieden en 
zigeuners het onmogelijk was op korte termijn een delegatie samen te stellen. Door gesprekken 
met hulpverleners van deze laatste twee groeperingen is een inzicht verkregen in de wensen en 
behoeften van deze getroffenen.

Van de gevoerde gesprekken zijn met behulp van bandopnamen de verslagen gemaakt. Deze 
verslagen zijn na goedkeuring van de betrokken groepen in een band bijeengebracht en als bijlage 
bij het interim-rapport openbaar gemaakt 10 .

In deze fase is ook een overzicht gemaakt van de op dat moment bestaande wettelijke regelingen 
en de diverse hulpverlenende instellingen.

Een aantal subcommissies hebben zich met een deel van de inventarisatiewerkzaamheden bezig 
gehouden. Deze subcommissies brachten één of meer keren schriftelijk en mondeling verslag uit 
aan de plenaire vergadering.

De subcommissie "Het begrip geïntegreerd (geslaagd)" heeft getracht een beeld te krijgen van de 
wijze, waarop mensen zich ondanks of wellicht zelfs dankzij hun oorlogservaringen wisten te 
handhaven 11 .

8 W. Nijsse werd met ingang van 1 juli 1977 benoemd als opvolger van P. Versteeg, die wegens het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd van zijn lidmaatschap ontheven werd. De heer Versteeg bleef tot zijn overlijden op 
14 juni 1978 als adviseur aan het college verbonden.

9 Zie de tekst van de voetnoot bij W. Nijsse.
10 Inv.nr. 154.
11 Inv.nr. 79.
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De subcommissie "Stichtingen" had als doelstelling een inventarisatie te maken van de drie grote 
stichtingen, die betrokken zijn bij de begeleiding van oorlogsgetroffenen (Stichting Pelita, Stichting
Joods Maatschappelijk Werk en Stichting 1940-1945) 12 . De subcommissie "Inventarisatie van 
voorzieningen" had tot doel een overzicht te verkrijgen van de voorzieningen op het terrein van 
geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke dienstverlening en het vormingswerk voor 
volwassenen, die eventueel ter beschikking staan voor immateriële hulp.

Tenslotte had de subcommissie "Quantificeringen" de opdracht de omvang van de aantallen nog 
levenden vast te stellen en een prognose te maken voor de komende jaren; vervolgens te bepalen 
welke aantallen welke vorm van immateriële hulp nodig hebben en hierop de bijbehorende 
hulpverlening in omvang en aard vast te stellen 13 .

Onderzoek

ONDERZOEK
Onderzoek hulpverleningscapaciteit

ONDERZOEK HULPVERLENINGSCAPACITEIT
Reeds voor de publicatie van het interim-rapport is een subcommissie "Hulpverleningscapaciteit" 
ingesteld 14 . De subcommissie droeg in eerste instantie de naam "Caseload". Tot 
naamsverandering is overgegaan, omdat het onderzoek niet zozeer tot doel had om door 
vaststelling van een caseloadnorm tot een gefixeerde personeelsplanning te komen, maar meer 
om te komen tot een bezinning over de beïnvloedende factoren en vaststelling van een aantal 
werkzaamheden, waarnaar gestreefd zou moeten worden.

De subcommissie heeft zich gewend tot de maatschappelijke werkers van de Stichting 1940-1945 
en de Stichting Joods Maatschappelijk Werk met een aantal vragen, die van belang geacht werden 
voor de hulpverleningscapaciteit. De verslagen van de gesprekken met deze twee organisaties 
bevatten naast de antwoordoverzichten een samenvatting van de discussies naar aanleiding van 
deze vragen 15 .

Behoefteonderzoek

BEHOEFTEONDERZOEK
De subcommissie "Behoefteonderzoek" ("Casusverkenning") had als doelstelling het verkennen 
van immateriële behoeften onder aanvragers van een W.u.v.-erkenning en/of -uitkering, die 
geopteerd hebben voor Pelita of de Stichting 1949-1945, teneinde beleidsuitspraken te formuleren
over de toekomstige hulpverlening aan deze groepen 16 .

De eerdergenoemde subcommissie "Hulpverleningscapaciteit" was bij zijn onderzoek gestuit op 
twee belangrijke groepen aanvragers voor een uitkering krachtens de W.u.v., waarvoor geen 
begeleiding bestond. Dit heeft geleid tot twee afzonderlijke behoefteonderzoeken. Het 
aanvragersbestand van Pelita bleek te bestaan uit vervolgden in Azië en het bestand van de 
Stichting 1940-1945 uit vervolgden in Azië en Europa. De verschillen in populaties zouden ook 
verschillen in behoeften en hulpvraag met zich mee kunnen brengen.

De casusverkenningen zijn onder supervisie van het W.A.C. uitgevoerd door externe medewerkers.

12 Inv.nr. 81.
13 Inv.nr. 80.
14 Inv.nr. 83.
15 Inv.nr. 84 en 85.
16 Inv.nr. 86.
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Project "Weergave hulpsysteem 1945"

PROJECT "WEERGAVE HULPSYSTEEM 1945"
In de loop van 1977 bleek dat de communicatie tussen bestuur en uitvoerend niveau binnen een 
instelling en tussen (de niveaus van) de instellingen niet optimaal functioneerde. Dit knelpunt 
vroeg op korte termijn om een aanpak. De methodiek gaming/simulatie werd boven andere 
mogelijkheden geprefereerd om de problemen bespreekbaar te maken en besluiten te nemen.

Prof. Dr. D. Duke en zijn assistente J.H. Webb werden als deskundigen op het gebied van 
simulatiespelen aangetrokken 17 . De doelstelling van de simulatie werd als volgt geformuleerd: 
simulatie heeft tot doel bij te dragen tot een beter inzicht, zowel bij het W.A.C. als bij de 
deelnemers, in de hulpverleningscapaciteit van de betrokken hulpverleners en hun instellingen. De
opzet werd reeds in de Verenigde Staten in drie zittingen getest. Na zes testzittingen in Nederland, 
waarvan over de laatste drie reeds gerapporteerd kon worden, werden in februari 1978 de drie 
hoofdbijeenkomsten belegd. De planoloog P.H. Smit had de leiding van de testen en de drie 
centrale simulatiespelen. Het secretariaat van het W.A.C. verzorgde de organisatie. De psycholoog 
C.E. Rademaker droeg de verantwoording voor de instructie van de verslagleggers. Zij hadden tot 
functie gegevens te verzamelen, zodat na afloop van de spelen de heer Rademaker het college 
hierover kon rapporteren. In een band zijn de rapporten van J.H. Webb, P.H. Smit en C.E. 
Rademaker samengebracht. Het geheel is door H. Leliefeld van een inleiding voorzien 18 . Hoewel 
onvolkomen vond het W.A.C. het toch verantwoord deze verslagen op te nemen. Door gebrek aan 
tijd zijn de games namelijk niet volledig geanalyseerd. Bij de gehouden spelbijeenkomsten werd 
allerlei spelmateriaal gebruikt. Hiervan is in appendice G, Paraphanalia Checklist, van het rapport 
inzake het project "Weergave hulpsysteem 1945" een opsomming gegeven 19 .

Deelonderzoeken

DEELONDERZOEKEN
In de periode na het publiceren van het interim-rapport hebben diverse subcommissies het college
van advies gediend.

Zo rapporteerde de subcommissie "Daklozen" over de problemen rondom de oorlogsgetroffenen, 
die zich niet tot één van de bestaande instellingen aangetrokken voelden 20 .

De subcommissie "Deskundigensystemen" onderzocht welke systemen op het gebied van 
hulpverlening ons land ter beschikking stond 21 .

De subcommissie "Operationalisering inschakeling algemene hulpverlening" had tot doel de 
belangstelling van de algemene hulpverlening te bevorderen en de bereikte afspraken vast te 
leggen 22 .

De subcommissie "Recht op immateriële hulpverlening en vrijstellingenpakket" behandelde het 
probleem van een eventueel recht op immateriële hulp en de mogelijkheid van uitbreiding van 
vrijstellingen ten behoeve van getroffenen 23 .

17 Inv.nr. 98.
18 Inv.nr. 117.
19 Inv.nr. 117.
20 Inv.nr. 118.
21 Inv.nr. 119.
22 Inv.nr. 120.
23 Inv.nr. 121.
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De subcommissie "Scholing en training" gaf advies over vergroting van het kader van 
hulpverleners in verband met de te verwachten toename van hulpbehoefte bij oorlogsgetroffenen
24 . De subcommissie "Therapieën" heeft zich gebogen over de verschillende 
behandelingsmethoden voor oorlogsgetroffenen. Door gebrek aan tijd heeft deze subcommissie 
niet optimaal kunnen functioneren 25 .

De subcommissie "Tweede generatie" behandelde de problematiek rond de generatie 
oorlogskinderen en de kinderen geboren na de Tweede Wereldoorlog 26 .

Naast de onderwerpen, die door de hierboven genoemde subcommissies behandeld zijn, heeft 
ook secretaris H. Leliefeld over een aantal onderwerpen aan de plenaire vergadering rapport 
uitgebracht 27 . Hierbij zijn aan de orde gekomen: de pastorale hulpverlening, de Telefonische 
Hulpdienst te Amsterdam, gerontologie en het oorlogsslachtoffer, doelstellingsverruiming 
stichtingen, late effects on war victims, lichamelijke gezondheidszorg oorlogsgetroffenen en 
tenslotte stress en samenleving - een analytisch en epidemiologisch onderzoek.

Rapportage

RAPPORTAGE
Nadat de eerste fase van het zich oriënteren en het inventariseren van de noden was afgesloten, 
kon op 1 februari 1977 het interim-rapport aan de betrokken bewindslieden worden aangeboden 28

. Dit interim-rapport is op verzoek van het college openbaar gemaakt om de belanghebbenden en 
de belangstellenden de gelegenheid te geven van de inhoud kennis te nemen en hierop te 
reageren alvorens met definitieve aanbevelingen te komen. Naar aanleiding van de reacties op het 
interim-rapport vonden in november 1977 opnieuw afzonderlijke besprekingen plaats met 
Stichting 1940-1945, JMW, Pelita, CRBP/BNMO, JGG en Centrum '45 29 .

Deze consultaties leidden tot grotere eenstemmigheid ten aanzien van onderwerpen als 
vrijwilligersinzet, samenwerking en coördinatie.

In het eindrapport zijn de definitieve aanbevelingen van het W.A.C. neergelegd 30 . Deze 
aanbevelingen zijn uitwerkingen van en aanvullingen op de gedachten die ontwikkeld zijn in het 
interim-rapport. Het eind-rapport is dan ook inhoudelijk bedoeld als een voortzetting van het 
interim-rapport, niet als een vervanging ervan. Hoewel de aanbevelingen geadresseerd zijn aan de
regering, richtten de meeste zich toch indirect op de vele hulpverleningsinstellingen. Naast het 
advies over het Icodo zijn in het eind-rapport aanbevelingen gegeven over de volgende 
onderwerpen: voorlichting, aanvraagprocedure, hulpverlening (algemene, medische en 
therapeutische hulpverlening), vrijwilligerswerk, deskundigheidsbevordering, Stichting Pelita, 
Stichting 1940-1945, wettelijke maatregelen en enige kleinere onderwerpen.

Aan het in te stellen orgaan Informatie en Coördinatie Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (het 
Icodo) is aparte aandacht besteed, omdat een dergelijk orgaan als noodzakelijk werd beschouwd 
voor de verdere begeleiding van oorlogsgetroffenen. Het Icodo zou een gelegaliseerde positie 
moeten innemen ten aanzien van overheid en particulier initiatief. Vandaar dat een eerste schets 
voor een wettelijke basis voor dit orgaan door het college is ontworpen.

Om al deze aanbevelingen binnen een zo kort mogelijke termijn te kunnen uitbrengen is een 
intensief vergaderschema gehanteerd. Over een aantal zaken zijn tussentijdse adviezen 
uitgebracht. In december 1976 is aan de Staatssecretaris van C.R.M. een advies uitgebracht over de

24 Inv.nr. 122.
25 Inv.nr. 123.
26 Inv.nr. 124.
27 Inv.nr. 125-132.
28 Inv.nr. 152-156.
29 Inv.nr. 161.
30 Inv.nr. 178.
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aanvraag van het Centrum '45 voor subsidiering van ontvangstcentra en over de subsidie-
aanvraag van de Stichting I.M.P. 31 . Bij wijze van tussentijds advies werd in februari 1978 aan de 
Staatssecretarissen van C.R.M. en V. en M. de inmiddels reeds vastgestelde tekst van hoofdstuk 
VIII van het eind-rapport en een daarbij behorende bijlage toegezonden, waarin nadere 
voorstellen werden gedaan ten aanzien van het Icodo 32 . Dit werd gedaan om te voorkomen, dat 
er een leemte zou ontstaan na de beëindiging van de werkzaamheden van het W.A.C.

Over de inschakeling van het P.A.I. Amsterdam bij de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen werd 
in maart 1978 aan de beide Staatssecretarissen van C.R.M. geadviseerd 33 . Tenslotte werd in juni 
1978 een advies uitgebracht over de immateriële hulpverlening in het buitenland 34 . Dit advies was
gericht aan de Staatssecretarissen van C.R.M. Hierin is getracht een aanduiding te geven van 
enkele problemen en van mogelijke oplossingen van deze problemen.

De periode na het W.A.C.

DE PERIODE NA HET W.A.C.
Nadat het W.A.C. de werkzaamheden had afgesloten met het uitbrengen van een eindrapport, was
het aan de regering om met de gekregen adviezen te gaan werken. Reeds in de 
Ministerraadsvergadering d.d. 30 juni 1978 werd naar aanleiding van het tussentijds advies het 
besluit genomen over te gaan tot de instelling van een "Informatie- en Coördinatieorgaan voor de 
Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen".

Een commissie bereidde de oprichting van een Stichting Voorlopig ICODO voor. Deze stichting 
werd op 8 mei 1979 een feit. In de toekomst zal de stichting, na integratie met de Stichting 
Informatiecentrum voor door de oorlog getroffenen te Utrecht, overgaan in het ICODO, dat bij de 
wet ingesteld zal worden.

Ook werd aan het tussentijds W.A.C.-advies ten aanzien van het Psycho-Analytisch Instituut te 
Amsterdam gevolg gegeven. Een werkgroepproject van deze instelling krijgt financiële steun. De 
bruikbaarheid van de behandeling van oorlogsgetroffenen met behulp van toegepaste psycho-
analytische therapievormen zal onderzocht worden en tevens zal een programma voor consultatie 
aan hulpverleners en een basistraining voor jonge therapeuten worden samengesteld.

Tenslotte werd voor het bepalen van een standpunt ten aanzien van alle andere adviezen van het 
W.A.C. een Interdepartementale Werkgroep ingesteld. Dit resulteerde in de publicatie van het 
Regeringsstandpunt inzake de adviezen van het Werk- en Adviescollege Immateriële 
Hulpverlening een Oorlogsgetroffenen d.d. 9 november 1979 35 .

Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
De verwerving van het archief

DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF
De rechtstitel is (nog) onbekend

31 Inv.nr. 140.
32 Inv.nr. 133.
33 Inv.nr. 139.
34 Inv.nr. 141.
35 Een exemplaar van het gepubliceerde regeringsstandpunt bevindt zich in de bibliotheek van het Ministerie van 

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
Tijdens het inventariseren is van de gelegenheid gebruik gemaakt het archief te schonen. Van de 
oorspronkelijke zeven meter archiefmateriaal kon anderhalve meter afgescheiden worden. Dit 
waren alle fotokopieën die in twee- of meervoud bewaard waren.

Omdat reeds direct na de liquidatie van het Werk- en Adviescollege een begin is gemaakt met het 
inventariseren, is ten aanzien van de bescheiden die voor vernietiging in aanmerking komen met 
de administratie afgesproken 10 jaar na de opheffing van het college aan de algemene 
rijksarchivaris advies inzake incidentele vernietiging te vragen.

Lijst van bescheiden, die voor vernietiging in aanmerking komen
– adreswijzigingen, -lijsten, telefoonnummers.
– stukken betreffende verzending van rapporten.
– convocatiebriefjes.
– reis- en onkostendeclaraties.
– spelmateriaal ten behoeve van het project "Weergave hulpsysteem 1945".

Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In december 1978 is een begin gemaakt met de inventarisatie van het W.A.C.-archief. Daar de 
tweede secretaris van het toen al voormalig college, L.F.P. Kuitenbrouwer, het archief nog 
regelmatig moest raadplegen in verband met zijn werkzaamheden voor de 
Voorbereidingscommissie Icodo, vond een voorlopige beschrijving der stukken plaats op het 
bureau van het secretariaat.

Hoewel artikel 10 van de instellingsbeschikking 36 stelde, dat het beheer van de bescheiden zou 
geschieden met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het Besluit Post- en 
Archiefzaken Rijksadministratie 1950 (Stb. K 425) op overeenkomstige wijze als ten departemente 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, waren de stukken naar eigen inzicht geordend.

Door middel van kopieën waren drie zelfstandige series geschapen:
1. een serie briefafschriften (een serie kopieën van uitgegane stukken);
2. een serie correspondentie met de verschillende belangenorganisaties;
3. een "onderwerparchief".

Door deze wijze van ordening waren tal van zaken op meer plaatsen opgeborgen, terwijl niet altijd 
de stukken betreffende één zaak bij elkaar werden aangetroffen. Bij het terugzoeken van een 
bepaald stuk bleek niet duidelijk in welk van de twee laatste series het origineel te vinden was. 
Ook om dubbele bewaring van stukken zoveel mogelijk te voorkomen en om de stukken 
betreffende één zaak bij elkaar te krijgen is deze ordening in overleg met de adjunct-secretaris 
losgelaten.

Het "onderwerparchief" was gedeeltelijk zaaksgewijs geordend. Het overige deel bleek een 
documentatieverzameling te bevatten. Deze documentatieverzameling is in de inventaris apart 
opgevoerd. Het zaaksgewijze geordende gedeelte van het "onderwerparchief" is versmolten met 
de serie correspondentie met de belangenorganisaties.

Bij het ordenen van het archief zijn de afdelingen ontleend aan de taakonderdelen van het college.

36 Inv.nr. 44.



2.15.26 Hulpverlening Oorlogsgetroffenen 15

Het secretariaat van het college heeft externe rapporten, kranten- en tijdschriftartikelen ter 
informatie aan de leden gezonden. Daar deze documentatie van belang geacht werd, is hieraan 
ook bij de inventarisatie aandacht besteed. In bijlage II en III bij de inventaris zijn de rapporten en 
artikelen gespecificeerd.

In het evaluatierapport heeft de secretaris H. Leliefeld de werkzaamheden beschreven die nog 
verricht moesten worden na de eerste fase van het zich oriënteren en in de planningsnota de te 
verrichten werkzaamheden na het uitbrengen van het interim-rapport. Daar de rapporten 
aansluiten op de stukken betreffende deze twee onderwerpen, zijn zij in de inventaris hier direct 
achter geplaatst 37 .

Nadat het archief voor een groot deel beschreven was, is het archief bij het proces-verbaal van 30 
mei 1979 overgebracht naar het Semi-statisch archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. Een exemplaar van dit procesverbaal is opgeborgen in het archief van de 
Afdeling Post- en Archiefzaken van het ministerie.

37 Inv.nr. 82 en 162.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën

BESCHIKBAARHEID VAN KOPIEËN
Inventarisnummers van dit archief zijn niet in kopievorm beschikbaar
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

B E S C H R I J V I N G  V A N  D E  S E R I E S  E N  
A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
Vergaderingen

VERGADERINGEN

1-3 Notulen van de 1e tot en met de 56e vergadering,
1975-1978 3 omslagen
1 1e-18e vergadering, 1975 juli 4-1976 mei 11
2 19e-36e vergadering, 1976 mei 25-1977 april 26
3 37e-56e vergadering, 1977 mei 10-1978 juni 6

4 Agenda's van de vergaderingen,
1975-1978 1 omslag
de agenda's van de 17e en de 25e vergadering ontbreken.

5 Presentielijsten van de vergaderingen
1975-1978 1 omslag

Correspondentie

CORRESPONDENTIE

6-38 Kopieën, doorslagen van uitgegane stukken, briefnummer 2 tot en met 1253, met 
bijlagen.
1975-1978 (-1979 februari) 33 omslagen
6 2 - 49.
7 51 - 100.
8 101 - 125.
9 126 - 150.
10 151 - 162.
11 163 - 175.
12 176 - 200.
13 201 - 225.
14 226 - 250.
15 251 - 300.
16 301 - 350.
17 351 - 375.
18 376 - 400.
19 401 - 425.
20 426 - 475.
21 476 - 500.
22 501 - 525.
23 526 - 550.
24 551 - 575.
25 576 - 650.
26 651 - 710.
27 711 - 850.
28 851 - 910.
29 911 - 925.
30 926 - 950.
31 951 - 975.
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32 976 - 1000.
33 1001-1015
34 1016-1025
35 1026-1050
36 1051-1125
37 1126-1200
38 1201-1253

39 Agenda van uitgegane stukken, briefnummer 2-1253,
1975-1978 1 deel

40 Agenda van ingekomen stukken,
1977-1978 1 deel
deze agenda geeft geen compleet beeld van alle ingekomen stukken.

41-42 Ingekomen stukken betreffende verzoeken om inlichtingen voor scripties, 
toezending van artikelen en verzoeken om hulp in verband met ondergane 
oorlogservaringen, alfabetisch gerangschikt.
1975-1978 2 omslagen
41 A - J.
42 K - Z.
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II. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD

II. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD
Instelling

INSTELLING

43 Nota van voorzitter Dr. G. Hendriks van een interne overleggroep aan de 
Staatssecretaris van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, 
waarbij het advies inzake immateriële hulpverlening aan oorlogsslachtoffers wordt 
aangeboden, kopie.
1975 1 stuk

44 Beschikking van de Staatssecretarissen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk en van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, waarbij het W.A.C. wordt 
ingesteld, met wijzigingen, kopieën.
1975; 1976-1978 1 omslag

45 Stukken betreffende de installatie van het college; met de tekst van de toespraak, 
die werd gehouden door de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk,
1975 1 omslag

46 Publicaties in de Nederlandse Staatscourant betreffende het W.A.C., kopieën.
1975-1977 1 omslag

Samenstelling

SAMENSTELLING

47 Stukken betreffende de samenstelling van het college,
1975-1977 1 omslag

48 Stukken betreffende de personeelsbezetting van het W.A.C.-secretariaat,
1975-1978 1 omslag

Financiën

FINANCIËN

49 Stukken betreffende de vaststelling van de vacatiegelden voor de leden en de 
toekenning van een vaste jaarlijkse vergoeding aan voorzitter J.P. van Praag,
1975 1 omslag

50-51 Stukken betreffende de betalingen door het Ministerie van C.R.M. van de onkosten, 
die het W.A.C. gemaakt heeft, alfabetisch gerangschikt.
1975-1978 2 omslagen
50 A - N.
51 O - Z.

52 Stukken betreffende claims naar aanleiding van het W.A.C.-advies op de begroting 
1978 van het Ministerie van C.R.M.,
1977-1978 1 omslag

Inventarisatie van de problemen en meningen

INVENTARISATIE VAN DE PROBLEMEN EN MENINGEN
a Hoorzittingen

A HOORZITTINGEN

53 Samenvatting van de bijeenkomst van de subcommissie "Hearings",
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1975 november 11 1 stuk

54 Stukken betreffende het opstellen van het "visitekaartje", de vragen en het rooster 
voor de hoorzittingen inzake immateriële hulpverlening,
1975-1976 1 omslag

55-58 Correspondentie met de betrokken belangenorganisaties over de hoorzittingen 
inzake immateriële hulpverlening, alfabetisch gerangschikt.
1976-1977 4 omslagen
55 ,

Anti-fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland
Nederlands Auschwitz Comité
Badan Persatuan
Bond Ex-gevangenen en Gerepatrieerden van Overzee
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers
COC
Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
Centrale Raad voor Behartiging Pensioenbelangen
Centrum '45
Dachau-Allach-groep

56 ,
Expogé
Friesland 1940-1945
Gefusioneerde Joodse Instellingen
Van der Heul c.s.
Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland
Jelgersma-Kliniek
Joodse Geestelijke Gezondheidszorg
Joods Maatschappelijk Werk

57 ,
Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden
Madjoe
Muhabat
Nabestaanden Verzetsgepensioneerden
Nationale Federatie Raad van het Voormalig Verzet Nederland

58 ,
Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
Pelita
Rukun Maluka
Sneek 1940-1945
Stichting 1940-1945
Comité Vrouwen van Ravensbrück/Callantsoog
Comité Vrouwen van Ravensbrück/Groet
Zuid-Oost Molukse Gemeenschap in Nederland
Zeelieden en Vissers

59-68 Bandopnamen van de hoorzittingen inzake immateriële hulpverlening,
1976 10 spoelen
Bandopnamen, beschreven op deze pagina, zijn overgedragen aan het filmarchief van de 
Rijksvoorlichtingsdienst
59 Landelijke Kontaktgroep Verzetsgepensioneerden en Pelita

Ontbreekt
60 Stichting 1940-1945 en Interkerkelijk Contact Comité Ambon-

Nederland
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Ontbreekt
61 Expogé en Sneek 1940-1945

Ontbreekt
62 Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers, COC en Joodse Geestelijke 

Gezondheidszorg
Ontbreekt

63 Gefusioneerde Joodse Instellingen, Centrum '45, Madjoe en Comité 
Vrouwen van Ravensbrück/Callantsoog
Ontbreekt

64 Friesland 1940-1945, Comité Vrouwen van Ravensbrück/Groet, Joods
Maatschappelijk Werk, Centraal Orgaan Voormalig Verzet en 
Slachtoffers, Nationale Federatie Raad van het Voormalig Verzet 
Nederland
Ontbreekt

65 Stichting Engelandvaarders, Centrale Raad voor Behartiging 
Pensioenbelangen, Stichting Vriendenkring Oud-Natzweilers
Ontbreekt

66 Anti-fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland, Muhabat, Badan 
Persatuan, Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers
Ontbreekt

67 Jelgersma-Kliniek, Zuid-Oost Molukse Gemeenschap in Nederland
Ontbreekt

68 Nabestaanden Verzetsgepensioneerden
Ontbreekt

69 Opnamen van een gesprek van mevrouw E. van Delft-Ruijgrok met de familie 
Weisz, dat is gevoerd ten behoeve van het door H. Leliefeld op te stellen rapport 
betreffende immateriële behoeften onder de zigeuners,
1975 1 cassetteband
Ontbreekt

70 Rapport van H. Leliefeld betreffende de immateriële behoeften onder de zigeuners 
ter vervanging van een hoorzitting met afgevaardigden van deze groepering, met 
bijlagen, 1975.
1975-1978 1 omslag

71 Concept-verslagen van de hoorzittingen inzake immateriële hulpverlening, 
alfabetisch gerangschikt.
1976 1 omslag

72 Verslagen van de hoorzittingen inzake immateriële hulpverlening; definitief 
vastgesteld na autorisering van de betrokken groeperingen, alfabetische 
gerangschikt.
1976-1977 1 omslag
voor de openbaar gemaakte verslagen van de hoorzittingen zie Band III van het Interim-rapport, 
inv.nr. 154.

b Verdere inventarisatiewerkzaamheden

B VERDERE INVENTARISATIEWERKZAAMHEDEN

73 Stukken betreffende de bestaande wettelijke voorzieningen voor 
oorlogsgetroffenen en de procedures rond deze voorzieningen,
1975-1978 1 omslag
zie inv.nr. 183.

74 Lijst van gemeenten welke meer dan vijf personen in de uitkering 
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers hebben, kopie.
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1978 1 stuk

75 Lijsten van organisaties die werkzaam zijn op het terrein van hulpverlening aan 
oorlogsgetroffenen,
1975-1977 1 omslag

76 Stukken betreffende de benaderingsmethoden die de verschillende instellingen 
tegenover oorlogsslachtoffers hanteren,
1976 1 omslag

77 Nota van N. Boeken, waarin een beschrijving wordt gegeven van de Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk, met bijlagen
1976 1 omslag

78 Nota van J. van Dam, waarin een beschrijving wordt gegeven van de Stichting 1940-
1945, met verslagen van besprekingen naar aanleiding van deze nota,
1976 1 omslag

79 Stukken betreffende de subcommissie "Het begrip geïntegreerd (geslaagd)", met de
brief van J. Pasman houdende het verslag van het proefinterview met mw. G. van 
Amstel
1975, 1976 1 omslag

80 Stukken betreffende de subcommissie "Quantificeringen",
1975-1976 1 omslag

81 Stukken betreffende de subcommissie "Stichtingen",
1975-1976 1 omslag

82 Evaluatie-rapport van H. Leliefeld houdende een beknopt overzicht van de 
inhoudelijke en procedurele aspecten van de werkzaamheden van het W.A.C., met 
bijlagen.
1976 1 omslag

Onderzoek

ONDERZOEK
a Onderzoek hulpverleningscapaciteit

A ONDERZOEK HULPVERLENINGSCAPACITEIT

83 Stukken betreffende de subcommissie "Caseload" (Hulpverleningscapaciteit),
1977 1 omslag

84 Stukken betreffende het onderzoek naar de hulpverleningscapaciteit bij de 
Stichting Joods Maatschappelijk Werk,
1977 1 omslag

85 Stukken betreffende het onderzoek naar de hulpverleningscapaciteit bij de 
Stichting 1940-1945,
1977 1 omslag

b Behoefteonderzoek

B BEHOEFTEONDERZOEK

86 Rapport van de subcommissie "Behoefteonderzoek" waarin verantwoording van 
haar werkzaamheden wordt gegeven aan de plenaire vergadering, met bijlagen, 
1978.
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1977-1978 1 omslag

87 Correspondentie betreffende het behoefteonderzoek bij de Stichting Pelita en bij de
Stichting 1940-1945,
1977-1978 1 omslag

88 Staten, waarop gegevens zijn ingevuld betreffende de 173 in de steekproef 
voorkomende W.u.v.-aanvragers, ten behoeve van het behoefteonderzoek bij de 
Stichting 1940-1945,
1977 1 omslag

89 Dagboek van (E.C.D. de Liagre Böhl) houdende aantekeningen van haar 
werkzaamheden in verband met het behoefteonderzoek bij de Stichting 1940-1945,
(1977) 1 deel

90 Ontwerpen van het rapport van mevrouw E.C.D. de Liagre Böhl en C. E. Rademaker 
inzake het onderzoek naar immateriële behoeften van oorlogsgetroffenen (W.u.v.-
aanvragers), met bijlagen.
1977 1 omslag

91 Tussentijds rapport van mevrouw E.C.D. de Liagre Böhl en C.E. Rademaker 
betreffende het behoefteonderzoek bij de Stichting kopie.
1940-1945 1 omslag

92 Rapport van mevrouw E.C.D. de Liagre Böhl en C.E. Rademaker betreffende het 
behoefteonderzoek bij de Stichting 1940-1945 naar immateriële behoeften van 
oorlogsgetroffenen (W.u.v.-aanvragers), met bijlagen.
1977 1 omslag

93 Rapport van mevrouw E.C.D. de Liagre Böhl en C.E. Rademaker betreffende het 
onderzoek bij de Stichting 1940-1945 naar immateriële behoeften van 
oorlogsgetroffenen, drukwerk.
1978 1 deel

94 Rapporten van mevrouw I. Govers-van Geuns en mevrouw L. Hulswit betreffende 
de casusverkenning naar behoeften aan immateriële hulp van oorlogsslachtoffers 
bij de Stichting Pelita, met bijlagen.
1977-1978 1 omslag

95 Rapporten van mevrouw I. Govers-van Geuns en mevrouw L. Hulswit betreffende 
de casusverkenning naar behoeften aan immateriële hulp onder de 
oorlogsslachtoffers bij de Stichting Pelita, drukwerk.
1978 1 deel

96 Stukken betreffende het vervolg op het behoefteonderzoek bij de Stichting Pelita,
1978 1 omslag

c Project "Weergave hulpsysteem 1945"

C PROJECT "WEERGAVE HULPSYSTEEM 1945"

97 Stukken betreffende de subcommissie "Gaming",
1977 1 omslag

98 Correspondentie betreffende het project "Weergave hulpsysteem 1945",
1977-1978 1 omslag
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99 Lijsten van deelnemers van de simulatiebijeenkomsten met aantekeningen 
betreffende de functies van de deelnemers in hun beroep of vereniging,
1978 1 omslag

100 Instructies en formulieren voor het simulatiespel "Weergave hulpsysteem 1945",
(1978) 1 omslag

101 Stukken betreffende de vertaling door mevrouw J. van Zuijlen-Stoelinga van de 
instructies voor het project "Weergave hulpsysteem 1945",
1978 1 omslag

102-108 Aantekeningen houdende de verslagen van de externe medewerkers over de 
gehouden spelbijeenkomsten, met bijlagen.
1978 7 omslagen
102 spelbijeenkomst op 16 en 17 januari.
103 spelbijeenkomst op 19 en 20 januari.
104 spelbijeenkomst op 23 en 24 januari.
105 spelbijeenkomst op 26 en 27 januari.
106 spelbijeenkomst op 2 en 3 februari.
107 spelbijeenkomst op 6 en 7 februari.
108 spelbijeenkomst op 9 en 10 februari.

109 Concept tussentijds verslag van fase I van de drie spelbijeenkomsten, waarbij de 
stichtingen Pelita, Joods Maatschappelijk Werk en de Stichting 1940-1945 centraal 
stonden,
(1978) 1 stuk

110 Concept-rapporten van C.E. Rademaker betreffende de inhoudelijke resultaten van 
het project "Weergave hulpsysteem 1945", met bijlagen.
1978 1 omslag

111 Rapporten van C.E. Rademaker betreffende de inhoudelijke resultaten van het 
project "Weergave hulpsysteem 1945",
1978 1 omslag

112 Ontwerpen van mevrouw J.H. Webb en P.H. Smit van hoofdstukken van de 
handleiding "Game Operator's Manual" ten behoeve van het project "Weergave 
hulpsysteem 1945",
(1978) 1 omslag

113 Concept van de handleiding "Game Operator's Manual" van mevrouw J.H. Webb en 
P.H. Smit,
1978 1 omslag

114 Concept-rapport van P.H. Smit betreffende het project "Weergave hulpsysteem 
1945",
1978 1 stuk

115 Rapport van H. Leliefeld, waarin een verantwoording wordt gegeven van de 
gehouden simulatiespelen in het kader van het project "Weergave hulpsysteem 
1945",
1978 1 stuk
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116 Rapport inzake het project "Weergave hulpsysteem 1945", getypt.
1978 1 stuk

117 Rapport inzake het project "Weergave hulpsysteem 1945", drukwerk.
1978 1 deel

d Deelonderzoeken door subcommissies

D DEELONDERZOEKEN DOOR SUBCOMMISSIES

118 Rapport van de subcommissie "Daklozen" betreffende de problemen rondom de 
oorlogsgetroffenen die zich niet tot een van de hulpverlenende instellingen voelen 
aangetrokken, met bijlagen.
1977 1 omslag

119 Stukken betreffende de subcomissie "Deskundigensystemen",
1976-1978 1 omslag

120 Stukken betreffende de subcommissie "Operationalisering inschakeling algemene 
hulpverlening",
1977 1 omslag

121 Rapport van de subcommissie "Recht op immateriële hulpverlening en 
vrijstellingenpakket", met bijlagen, 1977.
1977-1978 1 omslag

122 Stukken betreffende de subcommissie "Scholing en training",
1977-1978 1 omslag

123 Stukken betreffende de subcommissie "Therapieën",
1976-1978 1 omslag

124 Stukken betreffende de subcommissie "Tweede generatie",
1977-1978 1 omslag

e Deelonderzoeken door H. Leliefeld

E DEELONDERZOEKEN DOOR H. LELIEFELD

125 Rapport "Gerontologie en het oorlogsslachtoffer", met bijlagen.
1976 1 omslag

126 Rapport "Probleeminventarisatie", waarin de statusproblematiek en de 
specifiteitsproblematiek besproken wordt, met bijlagen.
1976 1 omslag

127 Rapport, waarin verslag wordt gedaan van een werkbezoek aan de Telefonische 
Hulpdienst te Amsterdam, met bijlagen.
1977 l omslag

128 Rapport "Lichamelijke gezondheid oorlogsgetroffenen", met bijlagen.
1977 1 omslag

129 Rapport "Stress en samenleving - analytisch en epidemiologisch onderzoek",
1977 1 stuk

130 Rapport "Pastorale hulpverlening aan oorlogsgetroffenen", met bijlagen, 1977.
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1977-1978 1 omslag

131 Rapport "Doelstellingsverruiming stichtingen",
1978 1 stuk

132 Rapport "Late effects on war victims as lesson for apology towards early legal 
measures for the benefit of victim of torture", met bijlagen.
1978 1 omslag

--- Tekst van een voordracht voor het algemeen bestuur van de Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk "Zorg voor Oorlogsgetroffenen - algemeen of specifiek",
1978
Dit stuk is tevens aan te vragen onder nummer 38. Zie ook briefnummer 1220.

Rapportage

RAPPORTAGE
a Tussentijdse adviezen

A TUSSENTIJDSE ADVIEZEN

133 Stukken betreffende de voorstellen van het W.A.C. om een Informatie en 
Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen (Icodo) op te richten,
1976-1978 1 omslag

134 Stukken betreffende de besprekingen met de verschillende groeperingen over het 
Icodo,
1976 1 omslag

135-137 Bandopnamen van de besprekingen met de verschillende groeperingen over het 
Icodo,
1976 3 spoelen
135 ,

Centrum '45
Pelita

136 ,
Joint
Buitengewone Pensioen Raad
Joods Maatschappelijk Werk en Joodse Geestelijke Gezondheidszorg

137 ,
Stichting 1940-1945
Uitkeringsraad

138 Stukken betreffende het misverstand van D. Reimelink, lid van de werkgroep 
Burgeroorlogsslachtoffers, over het Icodo,
1978 1 omslag

139 Stukken betreffende het inschakelen van het Psycho-Analytisch Instituut te 
Amsterdam bij de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen,
1977-1978 l omslag

140 Stukken betreffende het advies aan de Minister van C.R.M. inzake subsidiëring van 
ontvangstcentra en ambulante psychotherapie,
1975-1978 1 omslag

141 Stukken betreffende het advies aan de Staatssecretarissen van C.R.M. en V. en M. 
inzake immateriële hulp aan (ex-)Nederlanders in het buitenland,
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1978 1 omslag

142 Stukken betreffende de gesprekken met de Staatssecretarissen van C.R.M. en V. en 
M. over de werkzaamheden en adviezen van het W.A.C.,
1976-1978 1 omslag

b Interim-Rapport

B INTERIM-RAPPORT

143 Ontwerpen van het interim-rapport,
1976 1 omslag

144 Eerste concept van het interim-rapport, met bijlagen.
1976 1 omslag

145 Tweede concept van het interim-rapport, met bijlagen.
1976 1 omslag

146 Derde concept van het interim-rapport, met bijlagen.
1976 1 omslag

147 Stukken betreffende de bibliografie, die is opgesteld ten behoeve van het 
interimrapport, met aanvullingen,
1975-1976; 1978 1 omslag

148-151 Interim-rapport, band I-IV, losbladig.
1977 4 omslagen
148 Band I.
149 Band II, specifieke instellingen en algemene voorzieningen.
150 Band III, hoorzittingen.
151 Band IV, bibliografie.

152-154, 156
Interim-rapport, band I-IV, drukwerk.
1977 4 delen
Bij definitieve nummering is inv.nr. 155 abusievelijk overgeslagen.
152 Band I.
153 Band II, specifieke instellingen en algemene voorzieningen.
154 Band III, hoorzittingen.
156 Band IV, bibliografie.

157 Stukken houdende samenvattingen van het interim-rapport,
1977 3 stukken

158 Verslag van de persconferentie gehouden ter gelegenheid van het uitbrengen van 
het interim-rapport,
1977 1 stuk

159 Ingekomen brieven houdende reacties van particulieren op het interim-rapport, 
alfabetisch gerangschikt.
1977 1 omslag

160 Ingekomen brieven houdende reacties van betrokken belangenorganisaties op het 
interim-rapport, alfabetisch gerangschikt; met een schematisch overzicht van de 
reacties.
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1977 1 omslag

161 Stukken houdende samenvattingen van de gesprekken tussen delegaties van het 
W.A.C. en de betrokken belangenorganisaties, gehouden naar aanleiding van het 
interim-rapport, met bijlagen; alfabetisch gerangschikt.
1977-1978 1 omslag

162 Planningsnota van H. Leliefeld, waarin de onderwerpen en de voorlopige 
probleemstelling voor de periode na het uitbrengen van het interim-rapport 
worden besproken, met aanvullingen.
1977 1 omslag

163 Rapport "De Vrijwilligers", waarin het commentaar op het interim-rapport door de 
verschillende instellingen en personen en de reacties van maatschappelijke werkers 
wordt samengevat, met bijlage.
(1977) 2 stukken

c Eind-Rapport

C EIND-RAPPORT

164 Stukken betreffende de inventarisatie van de onderwerpen en de 
hoofdstukindeling van het eindrapport,
1977-1978 1 omslag

165-175 Concepten van de hoofdstukken en bijlagen van het eind-rapport,
1978 11 omslagen
165 Hoofdstuk I.
166 Hoofdstuk II.
167 Hoofdstuk III.
168 Hoofdstuk IV.
169 Hoofdstuk V.
170 Hoofdstuk VI.
171 Hoofdstuk VII.
172 Hoofdstuk VIII.
173 Hoofdstuk IX.
174 Hoofdstuk X.
175 Bijlagen.

176 Derde concept van het eind-rapport, met aantekeningen van H. Leliefeld.
1978 1 omslag

177 Eind-rapport van het W.A.C., drukwerk.
1978 1 deel

178 Eind-rapport "Immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen", verbeterde 
versie; drukwerk.
1978 1 deel

179 Tekst houdende de samenvatting van het eindrapport, met een gewijzigd 
exemplaar.
1978 2 stukken

180 Tekst houdende de Engelse samenvatting van het eindrapport "Non-material aid 
for war victims, summary", met bijlage.
1978 2 stukken
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Deelname aan conferenties, cursussen e.d.

DEELNAME AAN CONFERENTIES, CURSUSSEN E.D.

181 Verslag van het overleg tussen G. Polak, J.P. van Praag en H. Leliefeld over de 
begeleiding van oorlogsslachtoffers in Israël, met als bijlage het rapport van J. Elzas 
"Oriënterend onderzoek omtrent gewenste bijkomende hulp 
vervolgingsslachtoffers in Israël",
1975 2 stukken

182 Rapport van H. Leliefeld, waarin een verslag wordt gegeven van een in december 
afgelegd werkbezoek aan Israël, met bijlagen.
1975 1 omslag

183 Stukken betreffende de in oktober 1975 gehouden bijeenkomsten in het kader van 
de uitvoering van de W.u.v. in de kibboets Shefayim,
1976 1 omslag

184 Verslag van H. Leliefeld van het IVde Internationale Medische Congres van de 
Fédération Internationale de Résistance gehouden van 30 november tot en met 2 
december 1976 te Praag, met bijlagen.
1977 1 omslag
voor een specificatie van de werkstukken, die op dit congres zijn behandeld zie bijlage I.

185 Stukken betreffende het vooroverleg over een symposium (de zogenaamde 
doktersconferentie) aangaande de keuringen en de invaliditeitstoekenningen in het 
kader van de Wet buitengewoon pensioen en de W.u.v.,
1977 1 omslag

186 Verslag van H. Leliefeld van de in november 1976 te Leiden gevolgde cursus 
"Medische Psychologie" met als onderwerp "Confrontatie met acuut geweld", die 
door de Boerhaave Commissie is voorbereid,
1977 1 stuk

187 Stukken betreffende de informatie- en discussiedag Indische Vervolgden, die is 
georganiseerd door de Joint in samenwerking met het W.A.C.-vervolgden en Pelita,
1977 1 omslag

188 Rapport van H. Leliefeld over "Netherlands-Israël symposium on the impact of 
persecution", die is gehouden in oktober 1977 in Maalek Hahmisha, met bijlagen,
1977-1978 1 omslag
voor artikelen die circuleerden tijdens dit symposium zie inv.nr. 29, briefnummer 915.
voorde teksten van de lezingen, die door J. Bastiaans, N. Boeken, D. Mulder en J.P. van Praag tijdens 
het symposium zijn gehouden, zie inv.nr. 24, briefnummer 570.

189 Stukken betreffende de in november gehouden nabespreking van de Nederlandse 
deelnemers aan het "Nethetlands-Israël symposium on the impact of persecution",
1977 1 omslag

190 Stukken betreffende de algemene vergadering van het Platform Vrijwilligerswerk, 
waarop H. Leliefeld de oorlogsslachtoffersproblematiek zal toelichten,
1978 1 omslag

Varia

VARIA

191 Brief van de Anti-Fascistische oud-Verzetsstrijders Nederland, waarin bemiddeling 
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wordt gevraagd bij de problemen rond de financiering van bezoeken aan 
kuuroorden, met bijlagen.
1976 1 omslag

192 Stukken betreffende de Stichting Informatiecentrum voor door de oorlog 
getroffenen,
1976-1978 1 omslag

193 Stukken betreffende het nazorgproject van de B.N.M.O.,
1977 1 omslag

194 Stukken betreffende de Stichting Nederlandse Ereschulden, waarbij de 
zogenaamde "backpay"-kwestie centraal staat,
1977-1978 1 omslag

195 Correspondentie met G.W. Baron van Dedem inzake de groep "Verzetsmilitairen",
1977-1978 1 omslag

196 Stukken betreffende het IVA-onderzoek naar behoeften onder ex-
verzetsdeelnemers en hun nagelaten betrekkingen voor zover zij een pensioen 
genieten krachtens de wet B.P.,
1977-1978 1 omslag

197 Stukken betreffende de t.v.-produkties "Holocaust", "Neurenburg en nu" en de film 
"Zerstörung einer Diskussion" van Louis van Gasteren,
1978 1 omslag

198 Stukken betreffende het verzoek van Dr. S. Robinson om te bemiddelen bij het 
verkrijgen van een research grant,
1978 1 omslag

199 Brief van de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, waarin om hulp verzocht wordt 
bij de problemen rond de vacaturestop, met bijlagen.
1978 1 omslag

200 Nota van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers aan het college, waarin advies 
wordt uitgebracht over hulpverlening aan Molukse oorlogsslachtoffers, met 
bijlagen.
1978 1 omslag

201 Stukken betreffende de toekenning door het Ministerie van C.R.M. van een 
eenmalig subsidie aan de Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers ten 
behoeve van het eerste jaaroverzicht,
1978 1 omslag
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III. DOCUMENTATIEMATERIAAL

III. DOCUMENTATIEMATERIAAL

202 Nota's van L.J.J. Peiffer, waarin een beschouwing wordt gegeven over het verband 
tussen ziekten en verblijf in krijgsgevangenkampen,
1954, 1959 2 stukken

203 Rapporten betreffende de repatriëring en de opvang van personen uit het 
toenmalig Nederland Oost-Indië, kopieën.
1962, 1965, 1965, z.d. 1 omslag

204 Kopie van het 23ste hoofdstuk "Les camps de concentration en extrême-orient", uit 
"pathologie de la déportation", Charles Richet en Antonin Mans, met een kopie van 
een samenvatting,
1962; 1975 2 stukken

205 Interim-advies van de werkgroep Postconcentratiekamp-syndroom, ingesteld door 
de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, met bijlagen, kopieën.
1971; 1975 1 omslag

206 "Immateriële hulpverlening aan oorlogsgetroffenen", verslag van een onderzoek 
van A. Kaptein, waarin via gesprekken met deskundigen een inventarisatie van 
meningen en visies is verkregen,
1975 1 deel

207 Diskussienota van het Provinciaal Centrum voor Maatschappelijk Werk 
"Planningskriteria (personeel) in het algemeen maatschappelijk werk in Limburg", 
kopie.
(1975) 1 omslag

208 "Investigation of mortality among concentration camp survivors 1945-1968", CBS, 
kopie.
1975 1 stuk

209-211 Jaarverslagen van de Stichting J.M.W.,
1974-1976 3 delen
209 1974
210 1975
211 1976

212 Rapport van de structuurcommissie van de Stichting 1940-1945, waarin voorstellen 
worden gedaan voor doelmatig bestuur,
1976 1 stuk

213 Rapporten van werkgroepen uit het Platform Vrijwilligerswerk, waarin de 
verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk worden behandeld, kopieën.
1976 1 omslag

214 Catalogi van de tentoonstellingen "Tweeduizend jaar Antisemitisme" en 
"Nederlanders in Japanse kampen"; folders van de Anne Frank Stichting de 
Documentatiegroep '40-'45, het Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, het Jewish 
Historical Museum, de Bibliotheca Rosenthaliana en het Museum voor het 
Onderwijs,
1976-1977 1 omslag
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215 Simulation & Games, an international journal of theory, design and research, 
volume VIII, number 4,
december 1977 1 deel

216 Verslag van de Themadag van het Platform Vrijwilligerswerk "Werkt 
vrijwilligerswerk? Wat werkt er tegen?", drukwerk.
1978 1 deel

217 Nota van Drs. F. Veldkamp, hoofd van Bureau Noord-Holland, aan de directeur-
generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling over ontmoetingsmogelijkheden c.q. 
sociëteiten voor ex-verzetsmensen, kopie.
1978 1 stuk

218 Nota van P. Versteeg "Maatschappelijke begeleiding aan verzetsslachtoffers en 
vervolgden", kopie.
z.d. 1 stuk

219 Nota van Dr. A. Sunier "Samenwerken", waarin de samenwerking tussen twee 
organisaties in het kader van de uitwisseling wordt bezien,
z.d 1 stuk

220-237 Kranten- en tijdschriftartikelen,
17 stukken en 3 omslagen

220 Artikelen inzake kernwapens, de atoombommen op Nagasaki en 
Hiroshima en Nederlandse krijgsgevangenen in Japan, kopieën. 
1945-1946, 1962, 1978, 1 omslag

221 "Een mislukt rouwproces", P.C. Kuiper, Nederlands Tijdschrift voor de
Geneeskunde, kopie. 1973

222 "Zuivering van '40-'45 degelijk behandeld", J.J. Lindner, de 
Volkskrant, kopie. 1974 mei 4

223 "Schoolboeken verdoezelen houding van Nederlanders", H. van 
Gessel, de Volkskrant, kopie. 1974 mei 4

224 "A predictor of delayed stress response syndromes in Vietnams 
veterans", M.J. Horowitz en G.F. Solomon, Journal of social issues, 
volume 31, number 4, kopie.

225 Artikelen inzake verzekeringsgeneeskunde, kopieën. 1976-1977
226 Knipselkranten en kopieën van krantenartikelen inzake de 

Zuidmolukkers en hun problemen, 1976-1977
227 "Het preventieve werk" en "Het preventieve werk in perspectief", H. 

de Bont en A.P.M. Schrijvers, Intermediair, 13de jaargang, kopieën. 6-
11 en 7-18 februari 1977, 2 stukken

228 "Planning in de gezondheidszorg, een beknopt overzicht en kort 
kommentaar", J.B. Stolte en R.M. Lapré, Tijdschrift voor sociale 
Geneeskunde, kopie. 1977

229 "Op weg naar criteria voor onderzoeksbeleid". P.A.J. Tindemans, 
Intermediair, kopie. 1977

230 "De waarheid is niet genoeg", G. Huizinga, Intermediair, 13de 
jaargang, nummer 41, kopie. 1977 oktober 14

231 "Gijzeling geen monopolie psychiaters", F. Rondagh, de Volkskrant, 
kopie. (1977) oktober 22,

232 "N.V.A.G.G.-verslag: gespleten financiering remt opbouw van 
Riaggs", Welzijnsweekblad, kopie. 1977 november 25

233 "Weerloze miljoenen vielen in handen van barbaren", bespreking van
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deel 8 van Het Koninkrijk der Nederlanden van L. de Jong, B. Lulofs, 
De Telegraaf, 1978 maart 21

234 "Stuk geschiedenis actueel", H. Huurdeman, de Volkskrant, kopie. 
1978

235 Artikelen inzake alternatieve geneeswijzen, Elsevier's Magazine, 
kopie. 1978

236 "De rol van emotionele factoren in het ontstaan en beloop van 
diabetes (2)", J.J. Groen, kopie. z.d.

237 "Voorlichtingscampagne over kindermishandeling", Stress, kopie. 
z.d.

238 Regeringsstandpunt inzake de adviezen van het werk- en adviescollege immateriële
hulpverlening aan oorlogsgetroffenen,
1979 1 deel
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Bijlagen

B I J L A G E N
Bijlage I: Specificatie van werkstukken, die voor het vierde Internationale Medische Congres zijn gemaakt, zich bevindend in inv.nr. 77.

BIJLAGE I: SPECIFICATIE VAN WERKSTUKKEN, DIE VOOR HET VIERDE INTERNATIONALE 
MEDISCHE CONGRES ZIJN GEMAAKT, ZICH BEVINDEND IN INV.NR. 77.
 

 • "Neurosen bei Nachkommen ehemaliger KZ-Lager-Insassen", Aleksander Teutsch, 
Malgorzata Dominik.

 • "Die sanitären Verhältnisse im Konzentrations-Kinderlager im Kodz" - Jozef Witkowski.
 • "La délinquence juvénile chez l'enfant concentrationaire", Louis S. Copelman.
 • "Les problèmes de la seconde génération", Marie-Louise Kahn.
 • "Zur Problematik der Behandlungsfähigkeit der zweiten Generation", Emanuel Edel.
 •

 "Zur Frage der wesentlichen Mitverursachung schizophrener Psychosen durch 
verfolgungsbedingte Extrembelastungen" Hans-Klaus Rose.

 "Die mitverursachende Wirkung verfolgungsabhängiger Einflüsse bei schizophrener 
Psychosen in kasuistischen Darstellungen", Mark Richartz.

 "Wissenschaftskritische und wissenschaftstheoretische Aspekte", E. Wulff.
 • "Anfälle von paroxismaler Hypermnesie", Wanda Poltawska.
 • "Etude sur l'état actuel, pscyho-sociologique, des enfants nés après le retour de 

déportation de leurs parents (père, mère, où les deux)", Nadine Heftler.
 • "Probleme der zweiten Generation aus internistischer Sicht", Dorothea Schmidt.
 • "Folgen des Krieges bei weiteren Generationen", Eliska Klimkova-Deutschova.
 • "Ergebnisse der soziomedizinischen Untersuchungen der Nachkommenschaft der 

ehemaligen KZ-Häftling", Creslaw Kempisky.
 • "Mortality in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Jan 

Haugersveen.
 • "Stress and personality", Leo Eitinger.
 • Project d'un centre de santé pour le prévention et le traitement des troubles psychiques 

provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et latino-américains" - 
Collectif Latino-américain du Travail Psycho-Social, (incompleet).

 • "Les troubles psychiques provoqués par la torture chez les réfugiés politiques chiliens et 
latino-américains".

 • "Morbidity in two groups of resistance fighters from World War II", Olav Flaten, Bjorn M. 
Aasen.

 • "Uber das Auftreten psychischer Schädigungen bei chilenischen Emigranten", K. Seidel.
Bijlage II: Specificatie van de externe rapporten, verslagen en dergelijke die als bijlagen bij de kopieën van de uitgegane stukken gevoegd zijn.

BIJLAGE II: SPECIFICATIE VAN DE EXTERNE RAPPORTEN, VERSLAGEN EN DERGELIJKE DIE ALS 
BIJLAGEN BIJ DE KOPIEËN VAN DE UITGEGANE STUKKEN GEVOEGD ZIJN.
 

bij briefnr. inv.nr.

• "Het K.Z.-syndroom en de sociale omgeving", G. Hendriks. 2 6

• "Maatschappelijke begeleiding aan verzetsslachtoffers en 
vervolgden", P. Versteeg.

7 6

• Discussiestuk betreffende de medische, psycho-therapeutische
en psycho-sociale hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, C.E. de 
Leeuw.

7 6

• Verslag van de landelijke bijeenkomst te Amersfoort op 14 
februari 1975 (de Sinaï-conferentie).

7 6
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bij briefnr. inv.nr.

• Concept-rapport betreffende het informatiebureau voor 
verzets-, vervolgings- en oorlogsslachtoffers, A.J. Meerding en 
J.A.M. van der Ligt.

118 8

• "De voorzieningen vanwege het Ministerie van Defensie voor 
de militaire oorlogsslachtoffers", E.E.N. Krans.

161 10

• Nota caseload onderzoek ten behoeve van Joods 
Maatschappelijk Werk, N. Boeken.

351 17

• "Het principe van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945".

519 22

• "De militair Sociale Dienst", J. Jochemus. 1004 33
Bijlage III: Specificatie van de kranten- en tijdschriftartikelen die als bijlagen bij de kopieën van de uitgegane stukken gevoegd zijn.

BIJLAGE III: SPECIFICATIE VAN DE KRANTEN- EN TIJDSCHRIFTARTIKELEN DIE ALS BIJLAGEN BIJ 
DE KOPIEËN VAN DE UITGEGANE STUKKEN GEVOEGD ZIJN.
 

bij briefnr. inv.nr.

• "The confrontation with death", E. de Wind, 
International Journal of Psycho-analysis, nr. 49, 1968.

26 6

• "Psycho-therapie", Tamar, Vrij Nederland, 1975 oktober 
25.

43 6

• Artikelen betreffende het proces tegen de ontvoerders 
van Dr. Tiede Herrema, 1977 maart.

100 7

• "De arts geconfronteerd met lijders aan het K.Z.-
syndroom", L. van Ravensteyn, Nederlands Tijdschrift 
voor Geneeskunde, z.d.

102 7

• Herdenkingsnummer van het orgaan van het 
Nederlands Auschwitz Comité, 1976 januari 1.

118 8

• Artikelen betreffende de "Drie van Breda" z.d. 118 8

• "Buiten Groningen nauwelijks vaste universitaire grond 
voor biologische psychiatrie", Regten Zijthoff, 1976.

134 9

• "In geen enkel ander land is de theorie van het K.Z.-
syndroom uitgevonden", G. van Westerlo, Vrij Nederland, 
1976 mei 8.

134 9

• "Vervolgde, vervolger, verleden, deel 1-4", Ischa Meyer, 
Het Parool, 1976 mei.

134, 141 9

• "Terug op de Brug", P. van den Broecke, Algemeen 
Dagblad, 1976 mei 15.

134 9

• "Klinische lessen, sociale etnologie", J.A. Weijel, 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 119 nr. 16, 1975.

150 9

• "Biologische psychiatrie - de psychiatrie als medische 
discipline", H.M. van Praag, Intermediair, 12de jaargang, 
1976 juli 30.

155 10

• "Discutabel CBS-onderzoek naar sterfte ex-
concentrationairs", D. Heymans, Nieuw Israëlitisch 

155 10
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Weekblad, 1976 juni 11.

• "K.Z.-syndroom, wat is er werkelijk met Eibert Meester 
aan de hand, het verzetsverleden van een 
meesterfantast", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1976 
september 11.

182 12

• Artikelen naar aanleiding van een lezing van L. de Jong 
voor de Koninklijke Akademie van Wetenschappen over 
verzet en illegaliteit, P. van 't Veer en E. Werkman, Het 
Parool, 1976 september.

182 12

• "Waarom wij nog altijd pensioen willen - blijven 
doorwerken was fout", J. Slagter, Nederlands Auschwitz 
Comité, 20e jaar gang nr.25.

205 13

• "Regionaal opvangplan aangeboden aan omroepen", 
Tijdschrift voor Psychiatrie, 1976 oktober.

205 13

• 1e en 2e Communicatie-bulletin Vrijwilligersonderzoek, 
NiMaWo en Nederlandse Jeugd Gemeenschap, (c. 1975).

242 13

• "Oorlogsslachtoffers krijgen meer betaald", De 
Volkskrant, 1976 november 4.

242 13

• "Hulpverlening met leken-vrijwilligers", M. van der 
Meulen, Het Parool, 1976 oktober 29.

242 13

• "Rooie Chris", W.L. Brugsma, De Haagse Post, 1977 
januari 18.

321 16

• "Survivors, children suffer from Holocaust trauma", 
Jerusalem Post, 1977 januari 2.

321 16

• "Prof. Mulder over Menten-belangen, delinquent soms 
onderschikt - ontzien van oorlogstrauma belangrijker", 
De Volkskrant, 1977 januari 2.

321 16

• Artikel naar aanleiding van persconferentie interim-
rapport, 1977 maart.

349, 364 16, 17

• "De harde kern van de vijfde macht", J.J. Lindner, De 
Volkskrant, 1977 maart 12.

349 16

• "Van K.Z.-syndroom tot Exile-syndroom", H. Uilenbroek,
De Volkskrant, 1977 april.

364, 376 17, 18

• "Van oorlogsslachtoffer werd problematiek niet 
begrepen - interview met prof. Bastiaans", K. Peereboom,
Het Parool, 1977 maart 26.

364 17

• "Psychosomatische klachten - waar huisarts en patient 
vaak de mist in gaan", J. Stam. Intermediair, 13e jaargang, 
1977 maart.

364 17

•"De affaires M., L. en P. en onze nationale 
gevoeligheden", H. Wijgh, De Nieuwe Linie, 1976 
december 8.

364 17

• "Illegaliteit - de verzetsstrijd van Truus Menger", N. 
Rosenfeld, Vrij Nederland, 1977 februari 19.

364 17
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• "Geen bezwaar tegen handel met eigentijds Hitler-
bewind - importeurs willen meer Granny Smith 
invoeren", De Groene Amsterdammer, 1977 maart 16.

364 17

• "Humanistische geneeskunde; op weg naar een 
gezondheidszorg van de gehele mens", M.J. de Vries, 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.

376 18

• "Pastorale werkers gaan vervolgden begeleiden", Nieuw 
Israëlitisch Weekblad, 1976 december 10.

376 18

• "De omvang van de niet-universitaire geneeskunde in 
Nederland", P.A. van Dijk, Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde, 121 nr. 17, 1977.

376 18

• "Wraak hoeft niet bitter te zijn, ze kan ook zoet 
smaken", interview met A. Herzberg, P. van der Eijk, De 
Tijd, 1977 april 15.

376 18

• Artikelen naar aanleiding van het boek "Nacht und 
Nebel", van F.B. Bakels, 1977 april.

376 18

• "Over de invloed van televisie op kijkers", D. van Tol, 
Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, 1977 mei 4.

385 18

• "K.Z.-syndroom, rampensyndroom en traumatische 
neurose", D. van Tol, Medisch Magazine, 1977 februari.

388 18

• "Het klinkt misschien hard, maar ieder vecht voor 
zichzelf", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 14.

388 18

• "Hoe antisemitisch is Nederland", J. van Tijn, Vrij 
Nederland, 1977 mei 14.

388 18

• "Het recht van de joodse overlevenden op een 
oorlogspensioen", W. Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei
7.

388 18

• "Kinderen van NSB'ers worden wel geaccepteerd", M.A. 
van Isveldt, De Volkskrant, 1977 april 30.

388 18

• "Ik ben nog steeds bang", D. Walda, Avenue, 1977 mei 8. 388 18

• "Internist Dr. Herst helpt overlevenden Nazi-kampen", K.
Peereboom, Het Parool, 1977 mei 4.

388 18

• "Er gebeurde iets vreemds met de ex-mariniers", A. 
Gisolf, Algemeen Dagblad, 1977 mei 4.

388 18

• "K.N.I.L.", B. Lulofs, De Telegraaf, 1977 april 4. 388 18

• "Over de gevolgen van een heimwee", G.Th. Rothuizen, 
Trouw, 1977 mei 7.

388 18

• "Judo, oftewel het niet trekken aan cliënten", A. de 
Lange, Tijdschrift voor Psychotherapie, z.d.

406 19

• "Dit zijn onze manieren", strip over de geschiedenis der 
zigeuners, Het Wiel, 1977 april.

412 19

• "De verschrikkingen zonder commentaar", L. de Buch, 
Vrij Nederland, 1977 juni 11.

412 19
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• "Begeleiding van getuigen in het proces tegen de 
oorlogsmisdadiger L. te Roermond", H. Kok-Carstens en 
F. de Vries, 1977 mei.

412 19

• "De geboorte van de psychotherapeut", A.J. Heerma de 
Vos, De Haagse Post, 1977 juni 11.

412 19

• "Geen opvangcentrum voor herkauwers", E. van 
Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1977 juni.

412 19

• "Ereschuld; de begeleiding van oorlogsgetroffenen", W. 
Wennekes, Vrij Nederland, 1977 mei 28.

413, 478 19, 21

•"Rapport over "verzetsman" vernietigend voor 
toetsingsbeleid", C. van Harten, Elseviers Magazine, 1977 
juli 30.

478, 498 21

• "Laat men bezwaren brengen waar ze horen - voorzitter 
Stichting '40-'45 over kwestie verzetspensioenen", Het 
Parool, 1977 augustus 6.

478 21

• "800 vergeten oorlogshelden wachten op gebaar van 
Den Haag", H.F. van Loon, De Telegraaf, 1977 juli 22.

478 21

• "Psychose waart door de verzetswereld - toekenning 
buitengewone pensioenen in opspraak", B. Bommels, Het
Parool, 1977 juli 30.

478 21

• Artikel naar aanleiding van het afscheid van P. Versteeg, 
R. Katz, (1977).

478 21

• "Gesprek met Palestijnse gevangenen", De Volkskrant, 
1977 juli 9.

498 21

• "Ex-K.N.I.L.-militairen blijven vechten voor 
gevangenschapssoldij", C. van Harten, Elseviers 
Magazine, 1977 augustus 27.

498 21

• "Gezichtsverlies leidde tot overval Molukkers op 
Surinaamse soos", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 12.

498 21

• "Molukse Mythe", N.R.C./Handelsblad, 1977 juli 9. 498 21

• "Ben Snijder's heimwee naar het vroegere Indië", B. Dull,
Het Parool, 1977 juli 11.

498 21

• "Als ik een Duitser passeer zie ik weer die hoera-petten" 
- interview met F. Bakels, T. Crijnen, De Tijd, 1977 juli 29.

498 21

• "Ellende hield na vrede niet op - interview met Dr. 
Meijering", Het Parool, 1977 augustus 16.

498 21

• "Oorlogservaring en onheilsprofetie", W. Wennekes, Vrij 
Nederland, 1977 juli 2.

498 21

• "C.R.M. wil onderzoek naar rol pastores in 
hulpverlening", L. Groenveld, Welzijnsweekblad, 1977 juli 
15.

498 21

• "Toen vroeger in Indië - boekbespreking "Zwarte Rijst", 
van H. Vervoort", A. Nuis, De Haagse Post, 1977 juli 9.

498 21

• "Sociale diensten helpen te weinig", De Volkskrant, 1977 498 21
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augustus 26.

• "Begeleiding", lezersreactie op artikel over kommissie 
Köbben, De Volkskrant, 1977 juli 9.

498 21

• "Vergoeding van Kuur in beroep geëist - ziekenfonds 
weigert betaling", De Volkskrant, 1977 september 5.

504 22

• Artikel door H.J. Franken naar aanleiding van het 
overlijden van F. Sieksma, Vrij Nederland, 1977 september
3.

511 22

• "Huisarts en gijzeling", Medisch Contact, nr. 32, 1977. 511 22

• "Nazorg gegijzelden komt van noorden uit op gang", 
G.G.Z.-Gazet, nr. 77/4.

511 22

• "Aggravatie als geneeskundig probleem", J.A. Weijel, 
Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde, 1964 februari 2.

514 22

• "Directie en late gevolgen van extreme 
belastingssituaties - het concentratiekamp", E. de Wind, 
z.d.

514 22

• "De Hitler-golven", H.J.A. Hofland, De Haagse Post, 1977 
september 17.

530 23

• "Deskundigheidsbevordering nieuwe stijl eist te veel van
de instellingen", F. Peterse, Welzijnsweekblad, 1977 
september 16.

530 23

• "Moeder, wie heeft dat nummer op uw arm gezet?", H. 
Epstein, N.R.C./Handelsblad, 1977 september 1977.

530 23

• "Naar een diagnose van het gijzelingssyndroom en 
psychotherapie van gegijzelden", C. Kho-So, Tijdschrift 
voor Psychotherapie, 1977/5.

530 23

• "Hoofdtaken - Facultatieve taken" Medisch Contact, 
1977 juni 17.

535 23

• "Een 'nieuw' vrijwilligersbeleid - interview met G. 
Hendriks", Attak, nr. 8, 1977 oktober.

559 24

• "Vrijwilligers doen "echt" werk", E. Overeem, 
N.R.C./Handelsblad, 1977 oktober 3.

559 24

• "Plaag", De Volkskrant, 1977 september 14. 559 24

• "Centrum in Amsterdam voor K.Z.-patiënten", De Gooi- 
en Eemlander, 1977 oktober 12.

559 24

• "Ontmoetingsplaatsen voor lijders van K.Z.-syndroom", 
Provinciaal Zeeuwse Courant, 1977 oktober 11.

559 24

• "Dutch Doctors Monitor Trauma Victims", M. Seeger, 
The Los Angeles Times, 1977 oktober 3.

559 24

• "ANTWOORD zet VPRO aan het werk", De Volkskrant, 
1977 november 15.

570 24

• "Wij moeten met Molukkers minderheidsbeleid voeren",
Utrechts Nieuwblad, 1977 november 2.

570 24
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• "Studie over opvang", Nederlands Auschwitz Comité, 
1977 oktober.

570 24

• "A reporter in Germany - a backward look", D. Lang, The 
New Yorker, 1977 oktober 3.

575 24

• "Aanzien beroep (maatschappelijk werker) geschaad", B.
Verleur, Het Parool, 1977 november 18.

587 25

• "Uiterste zorgvuldigheid betrachten", NVMW-Nieuws, 
1977 november.

587 25

• "Pelita aan het woord - onderzoek naar behoefte 
immateriële hulp", Orgaan van de Indische 
Pensioenbond, 1977 november.

587 25

• "Kort geding verzet tegen Ischa Meijer", De Telegraaf, 
1977 december 5.

587 25

• "Proef in Utrecht; ma.we. in weekeind", 
N.R.C./Handelsblad, 1977 december 5.

687 26

• "Begeleiding kankerpatiënten", Medisch Contact, nr. 32, 
1977.

687 26

• "Als Nederlander naast de Zuidmolukkers", R. Giel, 
Intermediair, 1977 augustus 5.

687 26

• "Ons luilekkerland is voor zigeuners verboden gebied", 
M. Hilhorst, N.R.C./Handelsblad, 1977 december 12.

687 26

• "Nieuwe directrice Wilma Stein begint met grote 
droomwens", I. Eveleens, Nieuw Israëlitisch Weekblad, c. 
1977.

687 26

• "Lichamelijke klachten bij volwassenen in mogelijk 
verband met psychotraumatische belevenissen in de 
vroege jeugd", J.J. van Bork, Tijdschrift voor Psychiatrie, 
z.d.

698 26

• "M. Goudeket voorzitter JMW", Nieuw Israëlitisch 
Weekblad, c. 1977.

768 27

• "Maatschappelijke dienstverlening moet 
basisvoorziening worden", M. de Bruin, 
Welzijnsweekblad, 1978 januari 13.

768 27

• "De werkelijkheid van de trotse zigeuners is een 
verpauperende vervolging", W. Ellenbroek en H. Srabbing,
De Volkskrant, 1977 december 31.

768 27

• "Buitenwereld blijf van Putten af", U. den Tex, Vrij 
Nederland, 1978 januari 7.

768 27

• "Zorg voor hen die de Holocaust overleefden" G. 
Hendriks, Trefpunt, nr. 12, 1977.

768 27

• "Wij en de Stichting 1940-1945 - Drempelvrees" De Anti-
Fascist, 1e kwartaal 1978.

889 28

• "De tweede generatie gastarbeiders wordt zichtbaar - 
kinderen tussen twee kulturen" N. Soetens, De Groene 

889 28
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Amsterdammer, 1978 januari 11.

• "Bedrijfsgeneeskunde dagen 1977", Tijdschrift voor 
sociale geneeskunde, nr. 21, 1977.

889 28

• "Collectieve therapie voor collectief trauma het post-
holocaust-syndroom", J. Melkman, Nieuw Israëlitisch 
Weekblad, 1978 januari 11.

889 28

• "De opvang van familieleden van de gegijzelden in de 
trein bij De Punt", P. Kits, Maandblad Geestelijke 
Volksgezondheid, 11/77.

889 28

• "W.U.V. moet steunen op solidariteit", E.A. Cohen, Nieuw
Israëlitisch Weekblad, 1978 februari 3.

916, 969 29, 31

• "De harde waarheid over rouwend Putten", A. Kalman, 
Gooi- en Eemlander, 1977 december 24.

916 29

• "GGZ ziet maatschappelijk werk nog niet zitten", 
Welzijnsweekblad, 1978 januari 20.

916 29

•"Individuele voorlichting op sociaal terrein noodzakelijk",
Trefpunt, nr. 10, 1977 oktober.

951 31

• "Indische oorlogsslachtoffers vragen en masse steun", 
Het Vaderland, 1978 februari 21.

951 31

• "Stichting Pelita richt zich nu op immateriële hulp", De 
Volkskrant, 1978 februari 21.

951 31

• "Adviescommissie bepleit eerherstel vrijwilliger", 
Welzijnsweekblad, 1978 februari 17.

969 31

•"Landdag voor vrijwilligers in welzijnswerk", T. Detiger, 
De Telegraaf, 1978 maart 4.

969 31

• "W.U.V. dwingt vervolgden in ziekterol", A.J. van Niersen,
Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 maart 10.

969 31

• "De Jongs achtste oorlogsdeel", J. Bank, De Volkskrant, 
1978 maart 21.

969 31

• "Wanbegrip voor veel oorlogsslachtoffers 
onverteerbaar", De Kareoler, 3e jaargang, nr. 3, 1978 
maart

1016 34

• "De taak van de Stichting Pelita", Orgaan van de Bego, 
nr. 2, 1977 augustus.

1016 34

• "Het hoofdstuk dat De Jong vergat", R. Tielman, De 
Groene Amsterdammer, 1978 maart 22.

1016 34

• "Putten; zonde, straf en berusting", De Humanist, 1978 
februari 15.

1016 34

• "Nederlandse verzetsmensen in Keulen", B. Haveman, 
De Volkskrant, 1978 april 22.

1016 34

• "Werk- en Advies-College van het Ministerie CRM", 
Chr.G. Walter, maandblad van Madjoe, 1978 april.

1016 34

• "Pastoraat en psychotherapie - interview met C.H. 1016 34
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Lindijer, Welzijnsweekblad, 1978 maart 24.

• "Is die oorlog dan nooit afgelopen?", I. Zwiers-Kluvers 
en E. van der Meulen-Kluvers, Avenue, 1978 mei.

1023 34

• "Je moet zo'n training eens meemaken - interview met 
W. Zijlstra", G. de Haas, Welzijnsweekblad, 1978 mei 5.

1023 34

• "Stichting ROM", Buchenwald Kontakt, 1978, 2e 
kwartaal.

1050 35

• "Wim Meijer bij het tienjarig NiMaWo; bestuurders en 
onderzoekers hebben elkaar hard nodig", 
Welzijnsweekblad, 1978 juni 2.

1050 35

• Artikelen naar aanleiding van het regeringsbesluit om 
het Icodo in te stellen, 1978.

1098, 1120 36

• "Belgen zenden Holocaust uit", De Volkskrant, 1978 
augustus 5.

1101 36

• "Tros t.v. overweegt vertoning Holocaust", I. Eveleens, 
Nieuw Israëlitisch Weekblad, 1978 augustus 11.

1120 36

• "Voor velen is de oorlog nog niet ten einde", E. van 
Overeem, N.R.C./Handelsblad, 1978 augustus 18.

1143 37

• "W.A.C. wil hulpverlening aan oorlogsgetroffenen 
verbreden", A. van Houten, Nieuw Israëlitisch Weekblad, 
1978 september 1.

1143 37

• "Fusie centra revalidatie van de baan", De Volkskrant, 
1978 augustus 26.

1143 37

• "K.Z.-syndroom: Oosterse versie", J.V. Teunissen, z.d. 1197 37
Bijlage IV: Lijst van gebruikte afkortingen

BIJLAGE IV: LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Overgenomen uit het eind-rapport, inv.nr. 178.

AA Anonieme Alcoholisten

AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

Acbu Adviescommissie bijzondere uitkeringen

AMP Algemene Militaire Pensioenbond

AMW Algemeen Maatschappelijk Werk

AOR Algemene Oorlogsongevallenregeling (Indonesië)

Bego Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van 
Overzee

BNMO Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers

BP Buitengewoon Pensioen

BPR Buitengewone Pensioenraad

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CCKP Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief 
voor Sociale Zorg ten behoeve van Gerepatrieerden
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COVVS Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers

CRBP Centrale Raad voor de Behartiging van de 
Pensioenbelangen

CRM Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk

DGMO Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling

DIVOSA Vereniging van Directeuren van Organen voor Sociale 
Arbeid

FIR Fédération Internationale des Résistants

FZA Federatie van Instellingen voor Alcohol en Drugs

GSD Gemeentelijke Sociale Dienst

Icodo Informatie en Coördinatie Orgaan voor de 
Dienstverlening aan Oorlogsgetroffenen

IMP Instituut voor Multidisciplinaire Psychotherapie

Informatie- Stichting Informatiecentrum voor door de oorlog

centum Getroffenen

IPB Indische Pensioenbond

JGG Centrale Vereniging voor de Joodse Geestelijke 
Gezondheidszorg

JMW Stichting Joods Maatschappelijk Werk

Joint Landelijke Organisatie voor Maatschappelijke 
Dienstverlening

KVeoO Koninklijke Vereniging van eervol ontslagen Officieren 
van de Nederlandse Krijgsmacht

LGV Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen

MAIC Maatschappelijk Advies- en Informatiecentrum

MOB Medisch Opvoedkundig Bureau

MRC Militair Revalidatie Centrum

MSD Militair Sociale Dienst

NRMW Nationale Raad voor Maatschappelijk Welzijn

NVAGG Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke 
Gezondheidszorg

NVOS Nederlandse Vereniging van Oorlogsslachtoffers

OPK Joodse Oorlogspleegkinderen

PAI Psycho-Analytisch Instituut

Pelita Stichting Pelita

RI(A)GG Regionaal Instituut voor (Ambulante) Geestelijke 
Gezondheidszorg

RO Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945
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SIC Stichting Introductie Consultatietraining

SCIIN Stichting Sociaal Cultureel Instituut Indonesië-
Nederland

THD Telefonische Hulpdiensten

UR Uitkeringsraad vervolgingsslachtoffers 1940-1945

V. en M. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

v.o. voortgezette opleiding maatschappelijk werk

WAC Werk- en Adviescollege

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WB Werkgroep Burgeroorlogsslachtoffers

WBP Wet buitengewoon pensioen 1940-1945

WUB (voorgestelde) Wet uitkeringen 
burgeroorlogsslachtoffers

WUV Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
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