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Bestuursvergaderingen

Het  bestuur is in 2013  8 keer bijeen geweest op 6 maart , 8 mei, 19 juni, 24 juli, 30 
augustus, 18 september, 6 november en 18 december.

Bestuurssamenstelling

In mei is de secretaris van het bestuur Jan Jacobs om persoonlijke redenen afgetreden en 
zijn de bestuurstaken opnieuw verdeeld. Ab van Aldijk nam het secretariaat op zich, de 
voorzitter en het bestuurslid/webmaster Rik van Burken zorgen voor de afhandeling van de 
mails en de post.  

In juli moest Ton Scheffel  zijn functie als penningmeester, die hij tien jaar heeft vervuld, 
wegens ziekte neerleggen. Frans ten Veen werdt bereid gevonden om dit waar te nemen, 
maar moest ook  om priveredenen  weer snel afhaken.  In de bestuursvergadering van 18 
september wordt Rik van Burken tot penningmeester benoemd, voorlopig met ondersteuning
van Frans.

Eind 2013 bestaat het bestuur uit vier leden: Cuny Holthuis – voorzitter, Ab van Aldijk - 
secretaris, Rik van Burken – penningmeester en Jeanne Diele, lid.

Een belangrijk thema in 2013 is de toekomst van Herkenning. Gaan wij door als organisatie 
en zo ja, wat zijn dan de prioriteiten?  Middels een enquete is gevraagd naar de mening van 
de donateurs over een aantal beleidszaken. 

Publiciteit 

De leden van het bestuur hebben een bijdrage geleverd aan de volgende activiteiten. Rik 
van Burken heeft meegewerkt aan de opening van het Verzetsmuseum Junior in Amsterdam 
in oktober  en  Jeanne Diele aan de documentaire over Friese kinderen van ‘foute’ ouders bij 
Omroep Fryslan rond 4 en 5 mei .

Enquête

Er is gevraagd naar de mening van donateurs over de toekomst van Herkenning. Alle 
respondenten waren van mening dat Herkenning door moest gaan zolang daar behoefte aan
is. Er is geen behoefte aan een koerswijziging van het beleid. Het Bulletin, de donateursdag 
en de website worden gewaardeerd.

1



Communicatie met de achterban

Via het secretariaat heeft het bestuur ook in 2013  regelmatig aan die donateurs die hun 
emailadres hebben doorgegeven bericht gestuurd. Dit betrof  verzoeken tot medewerking 
met radio en televisieprogramma's, berichten over tentoonstellingen en debatavonden en 
publicaties in kranten en tijdschriften die onze doelgroep aangaan.

De hulptelefoon

Jeanne Diele, bestuurslid, neemt de hulptelefoon waar. Bij langere afwezigheid van haar 
neemt Ab Aldijk, ook bestuurslid en eerder lid van de telefoongroep, het van haar over. Er 
zijn ongeveer 30 hulpaanvragen per telefoon geweest. 

Deze gingen over:

Eindelijk het verhaal kunnen vertellen wat nooit verteld mocht worden, waar altijd over 
gezwegen werd.

Ontdekken van het familiegeheim, waar nooit over gesproken werd en gesproken mocht 
worden.

Zoektocht naar een Duitse vader (deze vragen gaan naar Ab van Aldijk, die speciaal het 
werk doet m.b.t. kinderen van Duitse militairen).

Belangstelling voor en informatie over het bijwonen van een gespreksgroep.

Vragen van hulpverleners die kinderen en kleinkinderen van ‘foute’ ouders begeleiden.

Er zijn steeds meer hulpvragen van geborenen na 1945, waaronder meerdere 
kleinkinderen.Daarnaast komen er zeer regelmatig verzoeken om hulp en/of  inlichtingen  
binnen via de mail van het  secretariaat, de website en de de telefoon van Herkenning. Deze 
worden afgehandeld door het bestuur.

De gespreksgroep

Net als in voorgaande jaren was er in 2013 een gespreksgroep. Deze komt  om de twee of 
drie weken  bij elkaar in Amersfoort onder leiding van bestuurslid Jeanne Diele-Staal en 
Hans van Hoof. Deze groep  blijkt nog steeds  een goede functie te hebben om mensen te 
laten ervaren hoe ze met hun afkomst om kunnen gaan. Deze groep gaat door in 2014. 

In  september is een extra groep gestart. Omdat deze groep klein was ( zes mensen) en er 
ook nog mensen moesten afhaken,  bleven er te weinig deelnemers over om nog van een 
groep te kunnen spreken.  Het bestuur heeft deze groep stop gezet.

Voorlichting 

Een aantal donateurs en twee bestuursleden zijn  betrokken bij het gastsprekersproject van 
Herinneringscentrum Westerbork, in 2013  hebben zij  allen gezamenlijk 18 lessen verzorgd 
voor het basisonderwijs, 42 voor het voortgezet onderwijs, 4 voor HBO (Pabo) en 
medewerking verleend voor 4 profielwerkstukken. 

Er is veel vraag naar gastsprekers met onze achtergrond bij scholen en opleidingen.   
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Projecten  

De  historicus Chris van der Heijden heeft in 2013 de laatste hand gelegd aan zijn boek over 
de verhalen van Kinderen van foute ouders.  Dit boek kon worden gerealiseerd  door een 
bijdrage van de Werkgroep Herkenning en Stichting Vrienden van Herkenning.

 Samen met het Nationaal Archief  wordt  gewerkt aan een vernieuwing van het themaplein 
WOII , waardoor mensen die zoeken naar informatie over foute familieleden op een snelle en
uitnodigende manier kunnen worden geholpen.

Het Bulletin

In 2013  is het  Bulletin ieder kwartaal verschenen en naar alle donateurs verzonden. Dit 
gebeurt in verband met de kosten steeds vaker – naar 161 donateurs – per email. In het 
Bulletin wordt, naast bespreking van boeken en bijeenkomsten, steeds vaker een 
samenvatting gegeven van de informatie die al eerder per mail is gestuurd. Meer dan de helft
van onze donateurs heeft geen emailadres, maar op deze manier kunnen zij alsnog op de 
hoogte van actuele gebeurtenissen worden gehouden.

Het Internationaal Bulletin

Dit bulletin wordt geheel verzorgd door Gonda Scheffel – Baars, met bijdragen uit de hele 
wereld. Dit jaar  is  in het voor- en najaar een editie verschenen, die naar relaties in binnen-
en buitenland is gestuurd.

De Website 

De website is in 2013 nog verder gemoderniseerd en er is een forum gestart, De moderator 
zorgt ervoor  dat  alle actuele informatie  direct zichtbaar is. De meeste nieuwe donateurs 
melden zich via de website. Door het beschikbaar zijn van Ideal is het betalen van de donatie
vergemakkelijkt. Veel donateurs maken daar gebruik van. 

De Donateursdag

Op de jaarlijkse bijeenkomst op 22 november waren 45 donateurs aanwezig. Dit keer 
stonden de boeken die (klein-) kinderen van foute ouders hadden geschreven over hun 
familie centraal. Ebbe Rost van Tonningen, Yvonne van den Berg en Bettina Drion vertelden 
waarom zij een boek of roman over hun familie hebben geschreven. Het levensverhaal van 
KFO stond ook centraal in de uiteenzetting die Gemma GrootKoerkamp over het 
gastsprekerproject van Herinneringscentrum Westerbork hield. Steeds meer KFO doen hier 
aan mee.
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