
   Vertegenwoordiging 
 

 De vereniging is vertegenwoordigd in: 
     

- Centraal Orgaan Voormalig Verzet en 
   Slachtoffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
      - Cliëntenraad Pensioen- en Uitkeringsraad 
 

 - Overlegorgaan Centrum „45 
 
 

     

Fototentoonstelling 
 
De vereniging is in het bezit van een 
fototentoonstelling met de titel "Kind en Verzet 
1940 - 1945". De tentoonstelling drukt in tekst en 
beeld uit hoe kinderen het verzet in de Tweede 
Wereldoorlog beleefd hebben. 
De fototentoonstelling omvat 10 gelamineerde 
panelen. 
Hebt u interesse in deze expositie dan kunt u zich 
voor informatie en voorwaarden wenden tot de 
secretaris. (info@verzetskinderen.nl)  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Informatie 
 
Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 
1940 - 1945 

 
Secretariaat: 
Stalpertstraat 110 
2597 RW Den Haag 
070-3544937 
 
 www.verzetskinderen.nl 
 Info@verzetskinderen.nl 
 
 
 
 Penningmeester: 

   Banknr. NL16INGB0000195963 t.n.v. 
   Vereniging KvV 1940 - 1945 te Velsen-Noord 

 K.v.K. 346174 
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De vereniging 
 
De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers  
1940 - 1945 is opgericht op 22 april 1989. 
Aanleiding was het interview met een verzetskind 
in een landelijk dagblad onder auspiciën van de 
Stichting ICODO (daarna Cogis, nu onderdeel 
van Arq) in het voorjaar van 1984. Er werd toen 
een gespreksgroep geformeerd waarbij de 
deelnemers zich in elkaar herkenden. Allen 
hadden zij problemen met de gevolgen van de 
oorlog en de behoefte om hierover met elkaar te 
praten was groot.  
In samenwerking met het bestuur, directie en 
maatschappelijk werk van de Stichting 1940 – 
1945 werd een werkgroep geformeerd en in 
maart 1986 werd de eerste landelijke dag voor 
verzetskinderen georganiseerd.  
Naar aanleiding van Kamervragen kreeg ICODO 
de opdracht om de zelfhulp van kinderen van 
oorlogsgetroffenen te inventariseren.  
De Stichting 1940 - 1945 nam het besluit dat 
deze groep tot haar doelgroepen moest behoren, 
of zij nu vóór, tijdens of ná de oorlog waren 
geboren.  
 

Doel 
 

De vereniging stelt zich ten doel: 

• het leggen en onderhouden van contacten 
met kinderen wier (groot)ouders in de Tweede 
Wereldoorlog verzet hebben gepleegd tegen 
de Duitse bezetter en die daardoor schade 
hebben opgelopen in welke vorm dan ook, 
zonder aanzien van geloof, ras of welke 
overtuiging dan ook; 

• het bevorderen van aandacht voor en 
bekendheid met de gevolgen van de Tweede 
Wereldoorlog voor diegenen, wier 
(groot)ouders een verzetsverleden hebben;  

• het bevorderen en instandhouden van 
adequate wetgeving en hulpverlening ten 
behoeve van oorlogsgetroffenen; 

• mede vanuit de idealen van de 
verzetsdeelnemers casu quo (groot)ouders 
die deelnamen aan het verzet in het 
algemeen, het belang benadrukken van 
vrede, vrijheid en veiligheid. 

 

Activiteiten 
 

De vereniging organiseert provinciale 
lotgenoten bijeenkomsten. Tweemaal per jaar 
zijn er landelijke bijeenkomsten (Algemene 
Ledenvergadering en thema bijeenkomst).  
Zij geeft 4 maal per jaar een Nieuwsbrief uit.  

 
Overige activiteiten van de vereniging zijn: 

 het bijwonen van reünies, symposia, 
onthullingen van monumenten, openingen 
van verzetsmusea, tentoonstellingen en 
vergaderingen van verwante vrijwilligers-
organisaties; 

 

 het bijwonen van herdenkingen; o.a. op 
De Dam, Loenen en in Vught, uitreiking 
Geuzenpenning, Herdenking 
Februaristaking 1941, Nationale 
Holocaust Herdenking, de Herdenking 15 
Augustus 1945 in Den Haag en 
Herdenking Oranjehotel. 

 

Contacten 
 

Het bestuur onderhoudt contacten met diverse 
organisaties van hulp- en dienstverlening aan 
oorlogsgetroffenen uit de Tweede Wereld-
oorlog, o.a. Stichting Arq, Centrum ‟45, De 
Basis en PUR.  Zij geeft haar leden, indien 
nodig, begeleiding in het leggen van contact 
met deze organisaties. 

          Wij dragen de tranen 
 

 Wij dragen de tranen 
 die nooit zijn vergoten 
 door de sterke ouders 
 die de onze waren 
 zij leerden ons zwijgen 

            verdriet weg te stoppen 
             wij moesten steeds flink zijn 

 zoals zij immers ook 
 zo groeiden wij op tot 
 verkrampt maar altijd sterk 
 want dat sprak toch vanzelf 
 je hoeft niet te huilen  
 zeker niet om jezelf 
 dat doen wij toch ook niet 
 en wij hadden het slecht 
 jullie hebben het goed 
 nog harder werken helpt 
 tegen iedere kwaal 
 laat vroeger maar rusten 
 dat is allang voorbij 
 draag je kleine verdriet 
 wij kennen het grote  
 hoe bedoel je: trauma‟s 
 die zijn er immers niet 
 als je wist hoe het was 
 hoe het echt is geweest 
 dan zou je wel zwijgen  
 en zeker nooit huilen 
 om wat je niet snapt 
 
 Minka Kaszó 

 
         Uit de gedichtenbundel “Wij dragen de tranen”, © Minka Kaszó, 
          Uitgeverij The Flame Publishing, Tilburg, 1998,  
          ISBN 9076148058 


