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Geachte Raadsleden,  

Helaas kan ik uw beraadslagingen niet bijwonen.  

Onze woning aan de Kamplaan, gebouwd door mijn grootouders, is tijdens de bezetting gevorderd en in 1951 
gerestitueerd zonder dat de erfgenamen er vrije beschikking over kregen. Mijn ouders mochten er van de 
gemeente Groningen, zelfs met vier kinderen, nooit wonen. De gemeente wees de woning toe aan een 
Rijksambtenaar (1946) en bracht er vervolgens (1952) burgemeester Tuin onder, waarna mijn ouders het pand 
tegen een aantoonbaar te lage prijs aan de gemeente verkochten. 

Het leed van mijn moeder, van wie de hele familie – moeder, broer, neefjes en nichtjes, ooms en tantes – was 
uitgemoord, kan nooit goedgemaakt worden. Echter, bij financieel onrecht is compensatie mogelijk. Voor mijn 
moeder – de enige erfgename – was dit huis een laatste tastbare herinnering aan haar familie. Onze claim is 
gebaseerd op het kille beleid dat Groningen na de oorlog tegenover mijn familie heeft gevoerd. 

Volgens oorlogstrauma-specialist dr. Begemann, heeft een financiële tegemoetkoming symbolische betekenis 
voor oorlogsslachtoffers, een sociale erkenning, uitdrukkend dat de samenleving heeft begrepen wat hen is 
aangedaan. Weigering van compensatie wordt veelal ervaren als miskenning van oorlogsleed. Uw besluit heeft 
dus grote betekenis voor ons en de oorlogsgeschiedenis van onze ouders. De verklaring die mijn vader in het 
Groningse archief over zijn huisvestingsproblemen naliet, was niet bedoeld om hem 40 jaar later te negeren. 
Hij schreef onbevangen, niets wetend van de onderzoeken nu.  

Met uw onderzoeksopdracht nam u een mooi initiatief, maar inzake het Kamplaan-gebeuren weten wij 
maanden later nog steeds niet wat de gemeente wil. Het standpunt van uw burgemeester, geuit in Nieuwsuur 
wekt vertrouwen: “Wij gaan met de beste en integere intenties met de heer Van Blankenstein het gesprek aan 
om tot een vergelijk te komen. We trekken lessen uit het verleden. Daar is niet het goede gebeurd. Dat gaan 
we nu wel doen.” Echter, tot op heden is dit inhoudelijk gesprek uitgebleven.  

Help ons dat uit te voeren.   

 

Met vriendelijke groet,  

 
Hubert van Blankenstein  


