
Stigma and silence: Children of German soldiers in the Netherlands  

Between the 12,000 and the 15,000 children of German soldiers were born during the 
occupation of the Netherlands. Historian Diederichs investigates the impact on these 
children.  

Researcher: M. Diederichs 
Framework: Associated research NIOD 
Duration: 2007-2012 
Proposed publication: book  

 
More information  

De meeste kinderen van Duitse militairen kwamen ter wereld in Nederlandse of Duitse 
tehuizen voor ongehuwde moeders. Maatschappelijke afwijzing van vrouwen die een kind 
kregen van een Duitser was de belangrijkste reden dat er door de bezetters vanaf 1941 in 
Amsterdam, Rotterdam en Den -Haag drie Duitse kraamklinieken geopend werden. Aan 
deze kraamklinieken waren tevens kindertehuizen verbonden. Een aantal kinderen die in 
deze Mütter und Säuglingsheimen ter wereld kwam werd na de geboorte over gebracht naar 
Lebensborn tehuizen in Duitsland. Veelal werden de kinderen echter opgevoed in het 
grootouderlijk huis.  
 
Na de bezetting trouwden de meeste moeders met een Nederlander en groeide het kind op 
in het gezin van de moeder. In de naoorlogse maatschappij die in het teken stond van de 
wederopbouw werd decennia land over hun afkomst gezwegen.  
 
In de te verschijnen publicatie zal Diederichs ingaan op de wijze waarop kinderen van Duitse 
militairen omgingen met hun afkomst. Welke invloed had het feit dat zij een Duitse militair als 
vader hadden op hun leven? Zo zullen sommige in een soort slachtoffer rol terecht gekomen 
zijn en andere niet. Kregen zij bijvoorbeeld te maken met maatschappelijke uitsluiting en als 
dat zo was, hoe lang duurde die periode?  
 
Tevens zal een vergelijking gemaakt worden met de positie van kinderen van Duitse 
militairen in Noorwegen en Denemarken. De belangrijkste bron voor deze vergelijking is een 
zeer uitgebreide enquête die in genoemde landen en in Nederland tussen 1997 en 2001 
gehouden is. In deze enquête worden 258 vragen over jeugd, afkomst, achtergrond en 
huidige situatie gesteld. Ook komen de houding van de biologische moeder of andere 
opvoeders aan de orde en wordt er ingegaan op het beleid van de overheid naar kinderen 
van Duitse militairen. Tenslotte zullen 10 tot 15 diepte interviews afgenomen worden met 
kinderen van Duitse militairen in Nederland.  

 


