ONDERZOEK: ERVARINGEN NAZATEN VAN DE HOLLAND KINDER
Informatiebrief voor (klein)kinderen van mensen die na de
Eerste Wereldoorlog als kind naar Nederland kwamen om bij te tanken.
Uw (groot)ouder is vlak na de Eerste Wereldoorlog vanuit Oostenrijk in Nederland
ondergebracht. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen loopt er een breed onderzoek naar de
ervaringen van nazaten van deze zogenoemde Holland Kinder: de kinderen die vanuit
Oostenrijk vlak na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland kwamen om bij te tanken. Vanuit
de vakgroep orthopedagogiek wordt er onderzoek gedaan naar de ervaringen van
(klein)kinderen van de Holland Kinder. De onderzoekers focussen op het doorgeven van de
migratie-ervaringen van de ene op de andere generatie en de impact die de migratie heeft
gehad op het gezinsleven en de identiteitsontwikkeling van de nazaten van de Holland
Kinder.
Wie zijn wij?
Wij zijn masterstudenten orthopedagogiek en doen ons afstudeeronderzoek over het
onderwerp Holland Kinder. Wij staan onder supervisie van een docent vanuit de
Rijksuniversiteit Groningen. Hieronder stellen wij ons voor:
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Wat gebeurt er tijdens het onderzoek?
Om informatie te verzamelen wordt een interview afgenomen. De vragen gaan bijvoorbeeld
over uw opvoeding, uit wat voor gezin u komt en ervaringen die u vroeger heeft meegemaakt
met uw (groot)ouder(s). U kan op elk moment tijdens het interview aangeven over welke
onderwerpen u niet, meer of juist minder wil spreken. Met uw toestemming, zouden wij het
gesprek graag opnemen met een audiorecorder zodat wij later letterlijk kunnen opschrijven
wat u heeft verteld. Wanneer we het interview hebben uitgewerkt, wordt de opname van het
gesprek verwijderd.
We vragen ook of u nog documenten van uw (groot)ouder heeft die we zouden mogen
gebruiken in het onderzoek. Dat kunnen bijvoorbeeld foto’s zijn, dagboeken of brieven.
Hoe lang duurt het interview?
Het gesprek duurt ongeveer twee uur.
Wie zijn er bij het interview?
Het interview wordt afgenomen door Naomi Cramer en Isabelle Schaaij. Bij sommige
onderzoeken sluit Carla van Os ook aan.
Waar is het interview?
U bent welkom op de universiteit in Groningen voor het onderzoek. Maar de meeste mensen
vinden het fijner als wij naar ze toe komen. Dat kan bij u thuis zijn of in een rustige openbare
gelegenheid bij u in de buurt. Dat mag u beslissen.
Wat gebeurt er verder met de informatie over mij?
We werken de interviews letterlijk uit. Deze transcripties worden geanonimiseerd. Vanaf dat
moment kan het interview niet meer aan de persoonsgegevens gekoppeld worden die we
gebruiken in het contact met u. Uw contactgegevens (naam, E-mail en telefoonnummer)
bewaren we op een andere beveiligde schijf dan de uitwerkingen van de interviews. Alleen de
onderzoekscoördinator heeft toegang tot de persoonsgegevens. We kunnen ten alle tijden uw
persoonsgegevens verwijderen als u dat wil. Omdat we verwachten dat het onderzoek de
komende jaren nog verder zal gaan, vragen we aan mensen of we hun contactgegevens mogen
bewaren om hen op de hoogte te houden van activiteiten rondom het onderzoeksproject. Als
u dat niet wil, worden uw contactgegevens direct na afloop van het onderzoek verwijderd.
De geanonimiseerde uitwerkingen van de interviews worden in beginsel tien jaar bewaard op
een beveiligde schijf op de server van de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is een verplichting
vanuit de wetenschap. De student-onderzoekers hebben toegang tot deze server tijdens hun
onderzoek. Daarnaast heeft de onderzoekscoördinator altijd toegang tot de server.
Over de verzamelde informatie schrijven de studenten een thesis. De onderzoekscoördinator
schrijft een wetenschappelijk artikel of een bijdrage in een boek over het onderzoek. Voor
deze publicaties worden alleen de geanonimiseerde gegevens gebruikt. Als u het juist prettig
vindt om wel met uw naam in de publicatie te staan of bijvoorbeeld foto’s wil toevoegen aan
het interview die we mogen gebruiken, dan kan dat ook. De standaard is anoniem maar daar
kan van worden afgeweken op uw verzoek.
Mocht u nog vragen hebben omtrent uw privacy en het omgaan met uw persoonsgegevens
dan kunt u ook altijd contact opnemen met de Rijksuniversiteit Groningen via
privacy@rug.nl.
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Hoe gaat het verder nadat ik deze brief heb gelezen?
Als u mee wil werken aan het onderzoek, dan kunt u dit doorgeven aan de persoon die u deze
brief heeft gegeven of gestuurd. Daarna zal één van de onderzoekers contact met u opnemen
om een afspraak te maken voor het interview. Aan het begin van het interview leggen de
onderzoekers uit wat de doelen zijn van het interview en vragen dan nog een keer of u nog
altijd wil meewerken. We hebben de afspraken die in deze brief staan geschreven samengevat
op een toestemmingsformulier dat u tijdens het interview kunt ondertekenen.

Meer informatie?
Mail dr. mr. Carla van Os:
e.c.c.van.os@rug.nl
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